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Van de voorzitter

Beste Dubbelkiekers,

Het is alweer 11 jaar geleden dat onze carnavalsvereniging is opgericht. Vandaar ook dat we dit jaar ons 1e jubileum groots 
gaan vieren. Het zal een geweldig feest worden, daar ga ik tenminste van uit!

De jubileumcommissie is hier de afgelopen tijd erg druk 
mee geweest en ik wil deze commissie daarom  bedanken voor 
hun inzet en creativiteit. Dit geldt ook voor de mensen die ons 
met advies en raad hebben bijgestaan.

Wederom wil ik dit jaar natuurlijk al onze sponsoren bedan-
ken. Dat jullie ons, ook in deze  moeilijkere tijden voor jullie, 
blijven steunen kunnen we zeker waarderen.

Op vrijdag 12 november jongstleden hebben we afscheid 
genomen van onze Prins Erik I en Adjudant Guus, samen met de 
hofdames Mariët en Silvia. Het was een geweldig carnavalsjaar 
waar we met veel plezier op terug  kunnen kijken.

Jullie goede doel was ‘Kans voor een kind’ waar jullie geld 
voor hebben ingezameld. Dit heeft een mooi bedrag opge-
bracht. Jullie zijn begonnen met het ziekenbezoek wat een 
succes was en ontzettend door de mensen werd gewaardeerd. 
Nogmaals bedankt hiervoor!

Tijdens de Prinsbekendmaking heeft iedereen kennis 
kunnen maken met de nieuwe hoogheden voor het aanstaande 
jubileumjaar. Door het witte doek verschenen Prins Walter I met 
Adjudant Martin, samen met de hofdames Germa en Marja. We 
wensen jullie veel succes in dit aankomende carnavalsjaar en 
we zullen er alles aan doen er een groots feest van te maken.

De Raad van 11 is uitgebreid met twee nieuwe leden, die we 
op 12 november hebben geïntroduceerd. Het gaat om Ramon 
ten Velde en Jeroen Egberink. Heren, ik wil jullie bedanken dat 
jullie ons helpen de vereniging te vertegenwoordigen en wens 
jullie daarbij veel plezier en succes toe!

De Dansmariekes zijn dit jaar allemaal in het nieuw 
gestoken zodat ze altijd tip top aan de start verschijnen. Een 
bedankje gaat natuurlijk ook uit naar de begeleiding voor jullie 
training van al deze dames en meisjes.

Judith olde Olthof en Dianne Peddemors zijn gestopt met 
het schrijven in ons Kiekersblad. Ik wil jullie hartelijk bedanken 
voor jullie bijdrage in al die jaren.

Tot slot wil ik al onze commissies bedanken voor alle vrije 
tijd die jullie er toch elk jaar maar weer in stoppen. Reuze 
bedankt hiervoor.

Als laatste wens ik jullie allen natuurlijk een geweldig carna-
valsjaar toe, het eerste jubileumjaar van onze vereniging. 

Völle wille en geniet ervan! Dat doe ik ook!

Martin Oude Avenhuis
Voorzitter / Adjudant C.V. de Dubbelkiekers

Dubbelkiekers 11 jaar!!! De redactie.

En zo zijn we beland in het carnavalsjaar 2010/2011, het jaar waarin we on 11-jarig jubileum mogen vieren!
Inmiddels hebben we onze jubileumdag achter de rug. Op 29 januari jongstleden zijn we gestart met een bezoek aan de kerk. 
Na afloop werd er een receptie gehouden in onze residentie. Deze dag werd afgesloten met een grandioze feestavond.
Voor alle inwoners van ons dubbeldorp staan er leuke acties op het programma. Dit alles is mogelijk gemaakt door onze 
jubileum commissie die speciaal hiervoor in het leven is geroepen. Deze mensen zaten hierover al weer te vergaderen toen de 
mussen nog van het dak vielen en wij met ons hoofd nog bij die langverwachte vakantie op de Bahama’s of waar dan ook 
waren.
Inmiddels is ook het duo bekend dat ons door het jubileumjaar gaat loodsen. 

Geweldig dat er een prins uit gekomen is die ook in de 
beginjaren toch best wel nauw bij onze vereniging betrokken is 
geweest en dus aan de basis van ons hedendaagse succes heeft 
gestaan. Het hoe en waarom leest U verder in dit blad.

Bijgestaan door ons aller voorzitter Martin oude Avenhuis, 
die op deze plek natuurlijk geen introductie meer behoeft. Dat 
gaat helemaal goed komen!

Afgaande op de enorme mensenmassa die aanwezig was op 
de avond van de bekendmaking kunnen we zeker stellen dat we 
aan de vooravond staan van een geweldig seizoen. 

Ons elfde jaar als vereniging, zoals gezegd laten we het niet 
ongemerkt voorbij gaan. 

Wellicht heeft U al gezien dat onze Raad van Elf voorzien is 
van nieuwe steken, de dansmariekes hebben uitbreiding gehad 
en ook hier is iedereen in het nieuw gestoken. 

We hebben versterking gekregen bij onze Raad van Elf en 
daar waar nodig zijn een aantal commissies uitgebreid.

Ook de redactie van dit blad is uitgebreid met twee nieuwe 
mensen: Samara Westerhof  is ons  team komen versterken en 
Hennie oude Geerdink had zoveel tijd over sinds hij geen wet-
houder meer is dat hij gaarne wat voor dit blad wil schrijven.

Wij heten onze nieuwe mensen uiteraard van harte welkom 
en wensen ze heel veel succes!!

Daarentegen hebben Dianne Peddemors en Judith olde 
Olthof hun bijdrage (hopelijk tijdelijk) op een lager pitje gezet. 
Wij respecteren uiteraard deze keuze en willen ze vanaf deze 
plek hartelijk danken voor hun jarenlange bijdrage aan dit blad. 
Dames, bedankt!!

Rest ons nog U vanaf deze plek een prachtig carnaval toe te 
wensen en hopelijk wederom tot ziens in onze residentie!

Namens de redactie,

Jos Smook.

Voorwoord 
Burgemeester

Beste Carnavalsvrienden,

Ik kan mij niet heugen dat ik eerder een inleiding heb 
geschreven terwijl het buiten helemaal wit is en het behoor-
lijk vriest. Gelukkig is carnaval dit keer laat en ik mag hopen 
dat we dit weer niet tijdens de carnaval hebben. 

Het is een bewogen jaar geweest, zowel in de gemeente 
als in de afzonderlijke kernen. Er is dus stof genoeg om te 
verwerken in de buuts, stukjes en in de liederen. En natuur-
lijk heeft u met een aantal nieuwe wethouders ook weer 
nieuwe slachtoffers om over te praten. 

We gaan dit seizoen beginnen met een gezonde onder-
linge concurrentie waarbij hopelijk iedereen zal wedijveren 
om de ander in kwaliteit af te troeven. Ik merk dat er door 
u allen steeds meer georganiseerd wordt en dat de nieuwe 
ideeën leiden tot meer carnavalsvreugde. En zo hoort het 
ook. Carnaval is een tijd van veel plezier, veel lachen, af en 
toe een beetje huilen en vooral van saamhorigheid. Saam-
horigheid maakt onze gemeente zo uniek. De dorpen kijven 
over van alles en nog wat, zeker in de carnavalstijd, maar 
uiteindelijk wint de saamhorigheid van het feest het.

Ik wens u allen een carnavalsfeest toe zonder ongeluk-
ken maar bovenal met heel veel plezier.

Mervyn Stegers
Burgemeester gemeente Tubbergen
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Tot 3 maal over is Walter tevergeefs bij Martin aan de 
deur geweest. Hij had hem ook beter onder werkuren kunnen 
benaderen, dan is hij namelijk altijd bereikbaar. Maar goed het 
vierde schot was raak en het resultaat is bekend.

Martin, had jij dit ooit verwacht, en heb je er lang over na 
moeten denken?

Martin: Ik was totaal verrast en had dit niet zien aankomen. 
Temeer omdat ik reeds als voorzitter van de vereniging actief 
ben. Dit was tevens nog een extra verrassing voor Edwin Bus-
scher, een voorzitter die adjudant zou worden. Maar flexibel als 
onze vereniging is gaf deze dubbel rol geen enkel probleem. Ik 
heb een week bedenktijd gevraagd, je moet natuurlijk overleg-
gen en bepaalde zaken binnen het gezin vooraf regelen. Na dat 
dit alles was geregeld en het idee was ingedaald hebben we 
volmondig ja gezegd.

Wat zeiden de hofdames in spè over jullie carnavalsplannen voor 
2011?

Walter: Germa was direct enthousiast. Eenmalige kans, dit 
moet je doen, we gaan er een mooie tijd van maken. Moeten 
alleen even een beetje oppas regelen maar dat komt wel goed.

Martin: De eerste reactie van Marja was “nog heftiger dan 
normaal”.  Maar na een korte incubatietijd (om maar even in 
ziekenhuis termen te blijven) zag ze het helemaal zitten.  
   
 
Heren, dit jaar bestaat de vereniging 11 jaar. Hoe kijken jullie 
terug op 11 jaar carnaval in ons dubbeldorp?

Martin: Ik vind het fantastisch wat de 1e groep heeft neer 
gezet. Carnaval staat op de kaart en maakt een vast deel uit 
van onze gemeenschap. In het begin heb ik er toch met enige 
scepsis naar gekeken, en had toen nooit verwacht wat er alle-
maal los zou komen. Mooi dat het zo gegroeid is.

Walter: Het leven zit vol verassingen. Wat velen misschien 
niet weten is dat ik de 1e voorzitter van de Dubbelkiekers ben 
geweest. Ik heb de club destijds geholpen omdat zij iets gingen 
opzetten gericht op de kinderen van het dorp. De rest van dit 
polonaise feest was niet aan mij besteed. Toen de club na twee 
jaar begon te groeien ben ik er uit gestapt.  Achteraf bezien is 
dit een goede start gebleken en heeft het feest zich ontwik-
keld tot een volwaardig feest voor jong en oud. Ik denk dat we 
mogen vaststellen dat carnaval in Mariaparochie Harbrinkhoek 
een volwassen feest is geworden.

Hebben jullie nog iets in petto ivm dit 11 jarig jubileum?
Jazeker. We gaan een cd opnemen met allemaal nieuwe 

nummers. Deze nummers zullen door beide nachtegaaltjes 
persoonlijk worden ingezongen. Natuurlijk kunnen zij hierbij 
steunen op de zangkwaliteiten van hofdame Germa, die wel-
licht zelf nog een hoog toontje inzingt.

Hoe hebben jullie de opkomst ervaren?
Een geweldige avond met enorm veel volk. Marja voelde 

zich net een bruidje bij het in ontvangst nemen van alle felicita-
ties. Benieuwd of Martin er ook nog een klein huwelijksnachtje 
van heeft gemaakt? 

De zaal zit vol bekenden en je wil met iedereen even een 
praatje maken. Door de drukte is dit helaas niet helemaal 
gelukt, maar er komen nog momenten genoeg om dit even in 
te halen.

Walter, jouw naam gonsde al vele jaren rond tijdens de bekend-
making van de nieuwe prins. Hoe voelt het om nu daadwerkelijk 
tot prins te zijn gevraagd?

Ik vindt het mooi en enorme eer dat men mij gevraagd 
heeft. Ik ben sinds de tijd dat Henk Groothuis tot Prins is 
benoemd toch wel een beetje verslingerd geraakt aan carnaval. 
Nu mag en ga ik het ook een keer meemaken van de andere 
kant, en daar heb ik veel zin in. Ik dan ook niet anders zeggen 
dan dat wanneer je gevraagd wordt dit direct moet doen.

Wat vind je mooi aan carnaval, en een het vieren van carnaval?
De saamhorigheid die het teweeg brengt en natuurlijk de 

gezelligheid. Iedereen is goed te pas en heeft een mooie tijd 

met elkaar. Martin voegt hier nog aan toe dat hij een groot lief-
hebber is van dweilorkesten en polonaise lopen. Hij komt dus 
vol aan zijn trekken deze dagen.

Zijn er bepaalde punten / thema,s waar jullie extra aandacht op 
willen richten gedurende jullie regeerperiode?

C.V. de Dubbelkiekers heeft al jaren lang een trouwe lijst 
met steunende leden. Dit zijn er nu ca. 250 en wij hebben ons 
als doel gesteld om dit aantal te verdubbelen. Hiervoor zullen 
wij met de bus van de Dubbelgarde het dorp rond gaan, van 
deur tot deur, om zoveel mogelijk mensen lid te maken van 
onze vereniging. Wij hopen dan ook dat de meter op vette 
dinsdag de 500 heeft gehaald.

Martin, je hebt jezelf met deze stap verzekerd dat je voor de rest 
van je leven onderdeel kunt blijven uitmaken van deze vereni-
ging. Heb je daar al over nagedacht?

Nee, nu je het zo zegt. Dit is eigenlijk een ideale situatie. 
Jullie komen nooit meer van mij af rakkers.

Wederom een prins van het Leuvinksveld. De buren zijn in ieder 
geval goed ingewerkt. Wat wil je de buren aan de hand doen 
voor de komende carnavalsperiode?

Genieten als de 1e keer, nee nog meer genieten dan de 1e 
keer. Kan ook niet anders want iedereen is goed voorbereid 
en weet hoe het spelletje werkt. Na een geslaagde generale 
(opkomst) hopen wij dat de opkomst weer massaal is en dat ze 
er een mooi feest van maken met elkaar.

Walter, over verzekeren gesproken. Waarvan is de R.v. 11 dit jaar 
verzekerd met jullie als prins en adjudant? 

Disse Dubbelkiekers stoat veur oe kloar, ie bint verzekerd 
van een geweldig carnavalsjoar!!

Tot slot, is er nog iets wat jullie willen zeggen of  meegeven aan 
de inwoners van Harbrinkhoek Mariaparochie? 

Loat Goan!!

P.s. Prins en Adjudant danken benoemingscommissie  
voor deze taak.

Hoe ben jij benaderd, en wat was je eerste reactie?
Walter: Normaal komen de drie wijze heren langs om een 

toekomstige prins te vragen.  Dat durfden zij deze reis niet 
aan, bang om vooraf ontmaskerd te worden.  Daarom werd de 
founding father van de benoemingscommissie (Edwin Bus-
scher) alleen voor het karretje gespannen. Deze belt Walter op 
een morgen met de vraag of hij  een afspraak kan maken. Edwin 
geeft aan dat hij met twee problemen zit. Gevat als Walter is 
vraagt hij direct, of wol ie mie as Prins vroag’n? 

Dat was probleem 1, probleem 2 is nog onder de Busscher’s.
Ondanks Walter’s  scherpe inzicht was hij toch overdon-

derd. Hij heeft wel direct positief gereageerd en wist voor 99% 
zeker dat hij het zou gaan doen. Hij moest echter nog wel even 
afstemmen met het parlement, deze zette per omgaand en vol 
enthousiasme de seinen op groen. Nou moest er natuurlijk nog 
een adjudant komen om het toegezegde ja doorgang te laten 
vinden. Dit heeft enige voeten in de aarde gehad. 

Walter Busscher

Getrouwd met Germa
Kinderen Niek 15
 Thijs 13
 Maud 10

Werk: Walter is eigenaar 
van een assurantiekantoor, 
reisbureau en makelaarskan-
toor.  In deze hoedanigheid is 
hij een kei met cijfers. 

Germa helpt Walter 15 uur 
per week in hun eigen bedrijf.

Vrije tijd: Sport: Walter fiets elke zondag trouw met zijn 
voetbaltas naar het Frielinkpark om hier zijn kicks onder te 
knopen en een potje voetbal te spelen. 

Hobby’s: Werken is ook zijn hobby, het mooiste deel van 
deze hobby noemt hij het uit besteden van werk aan anderen. 
Bourgondisch leven is tevens een hobby van Walter. Om maar 
even een open deurtje in te trappen, Walter iedereen gelooft je.

Germa loopt graag in haar vrije tijd. Haar muzikaliteit 
brengt ze ten gehore in het zangkoor van de Onze Lieve vrouw 
van Altijddurende bijstand kerk.

Even voorstellen:

Martin oude Avenhuis

Getrouwd met Marja
Kinderen Luuk 20
 Cas 18 
 Stan 11

Werk: Martin werkt bij 
ROC van Twente in Almelo. 
Hij is hier Verzuimcoördi-
nator / - inspecteur. Hij zit 
de tieners van Almelo en 
omstreken stevig op de huid 
om ze aan hun aanwezig-
heidsplicht te laten voldoen.

Marja is adviseur infectie-
preventie bij het Twenteborg 
Ziekenhuis. Zij biedt onder-
steuning aan alle geledingen 
binnen het ziekenhuis bij het 
voorkomen, signaleren en 
bestrijden van ziekenhuisin-
fecties.

Vrije tijd: Sport: Martin is de generaal van het regionale 
amateur voetbal. Vele clubs en teams heeft hij terzijde gestaan 
met zijn voetbalkennis. Het trainersvak zit hem in het bloed.  

Daarnaast trekt hij zo nu en dan zijn hardloop schoenen 
aan om zich zelf te transformeren tot Haarbigse Haile Gebre 
Selassie.  

Marja doet aan aerobics om in conditie te blijven. Martin 
juicht dit van harte toe.

Hobby’s: Voetbal is zowel een sport als een hobby van mij. 
Samen met Marja naar de voetballende zoons kijken bij MVV. 
Op vakantie gaan  is ook een grote hobby van ons, alleen zijn 
wij beperkt in het uitvoeren van deze hobby. 



•    Meer dan 25.000 producten op voorraad

•    Inspirerende afbouw showroom

•    Ruime collectie tegels

•    Alles onder 1 dak, bespaar tijd en geld

     

 Wij staan 6 dagen per week voor u klaar

WWW.RAABKARCHER.NL    I    INFO.NOORDOOST@RAABKARCHER.NL

 Wij staan 6 dagen per week voor u klaar

DE TOTAALLEVERANCIER
VAN FUNDERING TOT NOK

Raab Karcher Vriezenveen
Oosteinde 36, 7671 AA Vriezenveen
T. 0546 - 55 66 66, F. 0546 - 56 50 65

Autobedrijf

FRANS TEN VELDE
Almeloseweg 98a

7615 NB  Harbrinkhoek

Telefoon: 0546-622147

APK-Keuringsstation

Haarbrinksweg 105A
7615 NN Harbrinkhoek

Tel: 0546 - 866 606
Mobiel: 06 - 533 55 182
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Kom-net-kiek’n

Naam? Ramon ten Velde 
     

 
 Leeftijd? 28 jaar

Woonplaats? Harbrinkhoek, aan de Kemerinkstraat

Wat doe je in het dagelijks leven?
Automonteur bij Mercedes Baan in Hengelo, en tevens zit ik sinds enige tijd bij 

mijn vader, Frans, in de zaak. 

Wat zijn je hobby’s?
Voetbal, darten. Deze beide sporten gaan vaak gepaard met het nodige bier. Bier 

drinken is dan ook zeker een hobby van mij.

Waarom ben je bij de R.v.11 gekomen?
Ze hebben mij benaderd en het leek me wel wat aangezien ik carnaval van jongs 

af aan altijd al mooi heb gevonden. 

Hoe beviel de kennismaking?
Erg goed. Ik merkte meteen dat alles goed georganiseerd is. En dat er veel meer 

bij komt kijken dan verwacht.

Wat ga je doen binnen de vereniging?
Waarschijnlijk iets in de sponsorcommissie en de wagenbouwcommissie.

Naam? Jeroen Egberink, voor velen beter bekend als Böhme.
 

Leeftijd? 23 jaar

Woonplaats? Almelo, aan ’t Veld

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij Lenferink auto’s. En daar ben ik werkzaam als exportmedewerker.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn grootste hobby is FC Twente. Verder voetbal ik zelf bij MVV’29 in het 7e. En 

uiteraard is carnaval een hobby van mij.

Waarom ben je bij de R.v.11 gekomen?
De gezelligheid van carnaval spreekt mij enorm aan. Ik hoefde dan ook niet lang 

na te denken toen Ben Westerhof mij belde. Het zat er al een beetje aan te komen, 
aangezien Barry en Sander mij al geregeld hadden gepolst.

Hoe beviel de eerste kennismaking?
Ik vond het tijdens de prinsopkomst erg mooi en gezellig. Je weet natuurlijk niet 

wat je te wachten staat, maar het is me goed bevallen. Mooie groep bij elkaar.

Wat ga je doen binnen de vereniging?
Dat is nog niet helemaal bekend. In eerste instantie zal ik het 1e jaar veelal mee-

kijken hoe alles reilt en zeilt en daar waar nodig zal ik meehelpen. 

Bedrijvenpark Twente 305
Postbus 208, 7600 AE ALMELO
Tel. (0546) 54 93 38

E-mail: info@wensink-partners.nl

 
De held onder de bureaustoelen 

 

 
Hero van  
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Voor al uw feesten en evenementen op locatie  www.cafeopwielen.nl 

 

  
info: Gebr. Welman,  Mooie Vrouwenweg 36 te Almelo tel. 0627325260 

      
 

Vriezenveenseweg 88
7678 VD  Geesteren
Tel: 0546 - 63 15 95

Proclamatie
WIJ,  PRINS WALTER DE EERSTE EN ADJUDANT MARTIN,

BEIDEN BEGENADIGD BALCONTROLEURS, FEESTVIERDERS EERSTE KLAS,
BINT DEUR DE WEK MET KLUIS EN SCHOOLBORD AN DE GANG,

MAR TOCH GEN KLUIZENAAR EN SCHOOLMEESTER. 
WIJ GOAT DIT JOAR VEUR EEN CARNAVAL VEUR LEU VAN ALLE KAANTEN:  

WIJ BINT HOOGHEDEN  VAN LEUVINKSVELD TOT DE MARKGRAVEN, 
VAN DE WEITEMANSLANDEN TOT EN MET DE ALMELOSEWEG, 

DE NIEUWBOUW OALD EN NIEJ,
VAN  DANNENKAAMP  TUT DE MOOIE VROUWENWEG EN WIEDER, 

VAN DE MEKKELENBERG TUT  DE VOSHAARSWEG, 
VAN OOST TUT WEST EN VAN ZUD TUT NOORD, 

VERGEZELD VAN ONZE DAMES GERMA EN MARJA, 
PROCLAMEERT WIJ HET VOLGENDE:

TEN 1E : OP DE  ALPHONSUS SPOLT NOE NE MOOIE VROUW DE EERSTE VIOOL
        NOE GOAT OK DE GROTE KEARLS WEER GEERN NOAR SCHOOL 

TEN 2E : IN VOLENDAM HEBT ZE DE DREE J’S,  IN HAARBICH GEET KAAMPKUUPER 
  DEUR DANKZIJ DE DRIE  ANONIEME P ’S  

TEN 3E : BIE DE KEARK MOT DE FIETSERS ENORM OPPASS’N,
        LOAT OE NICH DEUR DE AUTO’S FLINK VERRASSEN 

TEN 4E : EN OK AL WIM NICH BIE DE STAD HEUR’N
         WIE WILT DER WA GOOD HEN KONNEN VEUR’N 

TEN 5E : IN DE HAARBICHER HORECA IS ALTIED WAT TE DOON:
        IN DE VOLTREFFER MAG IE NICH IN MET VOETBALSCHOON,
        HET BINGOSPEL IS BIE DE SPAR NOG FLINK IN TEL
        EN OK BRAM IS IN SIEN SAS WANT TIBBE HEF NE NIEJ TERRAS 

TEN 6E : VOETBAL, SCHOOL EN CARNAVAL, MET NE TRAINER OET HAARBICH
  RAAKT ZE IN UT LANGVEN TEMET GEN BAL….
        OF WODT ZE NET AS MVV-TWEE, MET MARTIN KAMPIOEN OLE OLE?? 

TEN 7E : IN ’N OALN NIEWBOUW IS UT FLEENK OPKNAPT
  NIEJE STEEN EN  LEDLAAMP’N: NIKS IS TE DOL; 
        DE ENERGIEBESPOARING SPOLT HIER DE HOOFDROL 

TEN 8E : DE BESPOARING BIE DE GEMEENTE KOMP VEURAL OP UT BORD VAN DE SPORT, 
   ONBETAALBAAR WODT VOETBAL EN VOLLEYBAL 
       EN DOARUM BOUWT ZE IN TUBBIG NE NEIJE SPORTHAL  

TEN 9E : BUSSCHERS BINT DER IN ALLE SOORTEN EN MOATEN, 
       MAR  1 DING KUNT ZE  ALMOAL: GEWELDIG PROATEN. 

TEN 10E : ONZE JEUGD DOT HEEL VOL GOOD; OP UT VELD, IN DE ZAAL, EN IN DE BLOKHUT
  BINT ZE GOOD ACTIEF, AS SE NOE DE VEKEERSBORDEN EN BUSHOKJES HEEL  

  LOAT VINDT WIJ ZE OK HEEL LIEF. 

TEN 11E :  BIE DE DUBBELKIEKERS IS DE SPAR A 11 JOAR FLINK IN TEL; 
     MA DEUR UT DUBBELE GLAS HEURT DE NOABERS GEN DECIBEL. 

 TOT SLOT NOG ONZE LIJFSPREUK:     

  “ DISSE DUBBELKIEKERS STOAT VEUR OE KLOAR
                IE BINT VERZEKERD VAN  ’N GEWELDIG JUBILEUMJOAR”
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Opkomst van de prins….
 

Hoe de voorzitter ons allemaal beet had en de gedoodverfde prins eindelijk zijn opwachting mocht maken.

Het is vrijdagavond 12 november 2010, de eerste vrijdag na 
de elfde van de elfde en elke carnavalsfan weet dan hoe laat het 
is: opkomst van de nieuwe prins en adjudant.

Het bruisend hart van de Dubbelkiekers, residentie de Spar, 
is weer omgetoverd tot dampende arena, klaar om zijn bezoe-
kers te ontvangen. De Grolsch veste is er niks bie, laat staan het 
Polman stadion.

De residentie is voor deze gelegenheid voorzien van nieuwe 
urinoirs, zodat de geachte dames en heren gasten safe en 
smooth hun boodschap kunnen achterlaten.

Want als er veel in gaat moet er ook veel weer uit nietwaar? 
De tappunten zijn getest en staan na te druppelen, vol 

smart wachtend op de eerste klanten, zodat het druppelen 
straks een continue stroom koel en sprankelend sap wordt. 

De dansmariekes testen op de nog verse dansvloer nog één 
keer hun dans, zodat ze straks een verpletterende performance 
weg kunnen geven. De groep is dit jaar supergroot, en de dames 
van de crew hebben voor al deze meiden 1 gezamenlijke dans 
ingestudeerd. Machtig knap hoe ze dat elk jaar weer voor elkaar 
krijgen. 

Ook de eerste leden van de Raad van Elf zijn inmiddels 
binnen, opperhoofd Ben Westerhof spreekt iedereen persoonlijk 
toe en controleert of zijn mannen wel goed in pak en vel zitten.

Zo niet, dan volgt er nog snel even een persoonlijk gesprek 
om een ieder op het juiste niveau te brengen.

Alle heren zijn voorzien van nieuwe steken, de oude zijn 
na jaren trouwe dienst nu echt op, maar zo te zien is iedereen 
zenuwachtig om het nieuwe apparaat op het hoofd te zetten.

De hofnar springt al weer van hoek tot hoek om iedereen te 
voorzien van vloeistof, en kijk, daar komt ook onze voorzitter 
binnen. Hij wordt door een enkeling aangesproken op het feit 
dat hij een toch wel erg feestelijke (lees: van de nodige roesjes 
voorziene) blouse aanheeft. 

Martin wuift deze insinuaties echter luchtig weg en begeeft 
zich even naar de heren van het DB (dagelijks bestuur) om te 
kijken of alles in ordnung ist. De bevestiging volgt.

Al snel begint ook de rest van het publiek de zaal te betre-
den en wordt het al gezellig druk. 

Onder de gasten ook Walter Busscher met zijn Germa; zijn 
naam is al zo vaak genoemd als waarschijnlijke prins de afgelo-
pen jaren dat niemand meer gelooft dat hij het nu daadwerke-
lijk zal worden. 

Ook bijna oud-prins Erik, zijn adjudant Guus en de beide 
hofdames zijn inmiddels present.

Guus staat stijf, dit keer niet van de drank, maar van de 
pillen. Vanwege een opkomende griep heeft hij ongeveer 4 
buisjes paracetamol achter de kiezen, maar wel aanwezig deze 
jongeman. Wat een bikkel. 

Wat later op de avond. De temperatuur loopt inmiddels op 
naar tropische waarden, de tap loopt nog harder, evenals onze 
hofnar en opeens is de voorzitter weg.

Nu gebeurt dat wel vaker maar meestal is dit van korte 
duur. Nu duurt het toch wel erg lang. We beginnen ons zorgen 
te maken. Het programma loopt uit en diegene die er weer een 
beetje vaart in kan krijgen is in geen velden of wegen te beken-
nen. Vreemd. Snel een SMS-alarm versturen, misschien dat dat 
helpt. En ja hoor, daar staat hij weer voor onze neus. 

Hij springt op het podium en stelt snel onze nieuwste 
aanwinsten, te weten Ramon ten Velde en Jeroen Egberink voor. 
Deze heren zijn dit jaar voor het eerst opgenomen in het keur-
korps der Raad van Elfers.

Tussen de bedrijven door hebben we kunnen genieten van 
een spetterend optreden van de dansmariekes groot, middel 
en klein. Diverse ouders kijken goedkeurend en trots toe hoe 
hun kroost het er vanaf brengt. Ook de dochter van de Kiekers-
koning blijkt inmiddels lid te zijn van onze dansgarde, dit tot 
tevredenheid van de Kiekerskoning zelf die op het podium nog 
even demonstreert dat hij ook best aardig kan dansen. Denkt 
hij zelf.

Nu Martin weer in de zaal is kan hij mooi even de veren van 
Erik en Guus afknippen, iets wat hem zichtbaar moeite kost 
maar uiteindelijk lukt het. 

Het hofkoor zet hierna in met een geweldige medley, elke 
noot spatzuiver en precies erop, hierdoor de zaal nog meer in 
de stemming brengend. Gelukkig dat deze mensen ook elk jaar 
weer meewerken om er iets moois van te maken. 

Blijkbaar geïnspireerd door het hofkoor zingen Erik en Guus 
en hun beide hofdames nog een afscheidslied, vocaal onder-
steund door de Raad van Elf. 

En dan zit iedereen toch wel op het grote moment te 
wachten: wie zou er door het doek komen? De spanning in de 
zaal stijgt evenals de temperatuur. Frans Braakhuis heeft wat 
problemen met de coördinatie, ongetwijfeld veroorzaakt door 
een infectie aan zijn ogen zoals hij zelf beweert, feit is dat hij 
wat wankel op zijn benen staat. Wat toch verdomd lastig is in 
een alsmaar voller wordende zaal.

Peter en Toon, dit jaar voor het eerst achter de muntjes, 
verbazen zich over de enorme hoeveelheden “paarse parels” 
die over de toonbank gaan. Met tientallen tegelijk worden ze 
opgehaald en net zo weer ingeleverd aan de bar. Het lijkt wel of 
iedereen de spanning van zich af wil drinken, want wie zou het 
toch worden? 

En wederom verdwijnt onze voorzitter voor langere tijd 
achter de coulissen.

Geruchten bereiken de Spar dat het hele Leuvinksveld is 
leeggelopen en de colonne zou gesignaleerd zijn richting de 
Kampkuiper. Dat zou kunnen duiden op een koppel uit die 
buurt en snel worden de mogelijke namen daarbij doorgespro-
ken. Ons vermoeden wordt nu toch wel heel sterk. 

Dan lijkt het eindelijk zo ver te zijn. Jeroen heeft bijna geen 
stem meer over maar gooit er toch nog een laatste roffel uit om 
zo de spanning nog wat op te voeren. 

En als dan eindelijk het doek kapot wordt gescheurd staat 
daar het duo wat we al heel lang voorspelt hadden: Prins Walter 
(Busscher) 1, adjudant Martin (oude Avenhuis) en hun hofdames 
Germa en Marja. Perfect koppel natuurlijk, en ze zien er schit-
terend uit met oranje accenten in steek en strik, wat dan ook 
weer terugkomt in de kleding van de dames.

De zaal ontploft, het dak gaat eraf en iedereen doet mee in 
de eerste polonaise ingezet door Walter himzelf. De tempera-
tuur in de zaal is nu tot een graadje of 80 opgelopen, maar 
de sfeer is geweldig. Het uitdelen van de medailles begint en 
Janneke heeft het maar wat moeilijk om de knötters uit de 
touwtjes te halen. Maar het lukt en iedereen gaat met een 
geweldige plak weer de zaal in. 

Ontzettend veel mensen uit de familie- of vriendenkring 
van Walter en Martin zijn naar de Spar gekomen om het duo te 
feliciteren.
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Complimenten wederom voor de benoemingscommissie, 
die het toch maar weer verborgen heeft weten te houden, maar 
die ook zorgt voor een perfecte organisatie van deze avond. 

En zo bruist het feest nog voort tot ver na middernacht. 
Langzaam maar zeker wordt het weer rustig in Harbrinkhoek en 
fietst, loopt of rijdt men weer naar de huiskamer c.q. slaapka-
mer. 

Het was weer een gedenkwaardige avond en met dit duo 
gaat het ook deze carnaval weer helemaal goed komen!

Alaaf Oet kek’n

Naam? Erik Bakhuis

Wat is jouw taak of functie binnen de vereniging geweest? Toen ik ruim 11 jaar 
geleden werd gevraagd om te helpen een carnavalsvereniging op te zetten was 
de taakverdeling nog niet echt helder. In de aanloop naar de eerste Kiekersdag 
kwam echter langzaam, maar op natuurlijke wijze een taakverdeling tot stand.  De 
handige mensen in de bouw-/wagencommissie, mensen met enig inzicht in geld in 
de financiële-/sponsorcommissie, enz. Naar mijn weten was ik vooral betrokken bij 
het werven van sponsoren.  

Wat is jou als hoogtepunt of mooie anekdote bijgebleven van jouw periode met 
of bij de Dubbelkiekers? Wat mij vooral is bijgebleven is het enorme enthousiasme 
van de mensen. Zowel van de mensen die betrokken waren bij de organisatie van de 
eerste Kiekersdag als van de mensen uit ons dubbeldorp die aanwezig waren tijdens 
deze eerste dag. Wat me speciaal is bijgebleven is het aantal sponsoren dat we in 
eerste jaar hebben weten te werven. Zonder deze mensen is het namelijk ondoenlijk 
om een dergelijke dag op te zetten.   

Hoe beleef en of vier je nu carnaval?  Vanaf het begin van het carnaval in  
Harbrinkhoek/Mariaparochie doe ik met een aantal vrienden mee aan de optocht. 
Meestal iets met het koningshuis. Daarnaast zijn we ook na de optocht en tijdens 
de bonte avonden van de partij.

Wat deed je in het dagelijks leven (werk, studie?) ten tijde van je actieve tijd bij 
de vereniging en wat doe je nu? 11 Jaar geleden werkte ik bij de gemeente Almelo en 
nu bij de gemeente Tubbergen.

Wat zou je willen zeggen tot alle carnavalsvierders van ons Dubbeldorp?
Allereerst moet ik de vrijwilligers binnen de Dubbelkiekers complimenteren met 

hetgeen zij in relatief korte tijd hebben weten op te zetten. Van een enkele Kiekers-
dag tot een compleet carnavalsprogramma waarin voor iedereen vertier te vinden 
is. Iedereen binnen de vereniging, maar vooral de oudgedienden, verdienen hiervoor 
een groot compliment. Tot alle carnavalsvierders in ons dubbeldorp, maar vooral 
ook tot de mensen die (nog) geen carnaval vieren, zou ik willen zeggen steun de 
Dubbelkiekers. Dat kan door lid te worden, maar ook door mee te doen aan optocht, 
de bonte avond/middag te bezoeken of door simpelweg te komen kijken naar de 
optocht. 

Tot slot wens ik iedereen een gezellige carnavalstijd met prins Walter en zijn 
adjudant Martin.      

Alaaf
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Breemhaarsweg 6a
7678TJ Geesteren (Ov)
Tel.: 0546 63 17 67 
Fax.: 0546 63 17 69

Ook voor al uw andere bouwmaterialen bent u bij Huzink Bouwmaterialen aan het juiste adres.

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Roy Goossen, 33 jaar
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Metselaar bij Aannemersbedrijf Kamphuis

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Carnaval is het mooiste wat er is.

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Ik ben podiumgek.

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven?
Het sleuteljaar.

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Jos Smook, 43 jaar
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Planner/ werkvoorbereider bij Twente Milieu

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Omdat het een geweldige club is, met leuke mensen en 

natuurlijk is het carnavalsfeest dan altijd donders gezellig. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Hoofd PR commissie, verder ben ik secretaris. Vroeger deden 
we alles zelf dus toen waren we ook wagenbouwer, glazenopha-
ler, zaalopbouwer, noem maar op. 

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven? 
Ieder jaar kent zijn eigen hoogtepunten, als ik er twee mag 

noemen was het sleuteljaar geweldig maar ook de marathon-
parties met Henk en Erik waren super… Maar nogmaals elk jaar 
was geweldig! 
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www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

Maar uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via: 

• www.rabobank.nl

• Rabofoon 0900 0909 (€ 0,10/min): saldo, overboeken, betalen

• Rabolijn 0900 0907 (lokaal tarief ): advies, direct afsluiten

Het is tijd voor carnaval.

Van Dubbeldrie….. naar een alom  
gerespecteerde carnavalsvereninging…..

Oftewel: wat is er allemaal gebeurd in die 11 jaar dat we ons aan de buitenwereld presenteren als de carnavalsvereniging van 
de gemeente Tubbergen?
Toch wel heel veel, als je de oude notulen, krantenknipsels en aantekeningen er zo eens op na slaat. 
Gelukkig is Uw redactie in het bezit van een groot aantal nog niet eerder gepubliceerde stukken, die hier en nu in dit blad aan 
bod zullen komen. Prijs U gelukkig met zoveel waardevolle informatie!

Het begin: 2000-2001:
Zoals reeds vaker gememoreerd begint het verhaal van de 

Dubbelkiekers in de zomer van 2000.
Bas van Losser, de toenmalige (zaken) partner van Char-

lotte Alberink exploiteert samen met Charlotte Café de Spar 
en heeft al vaker een balletje opgegooid bij deze en gene over 
het oprichten van een carnavalsvereniging. Tot dusver heeft 
niemand het opgegooide balletje opgevangen dus besluit Bas 
wat daadkrachtiger te werk te gaan en eens een rondje te bellen 
met figuren die, beneveld en bedwelmd wellicht, bij hem in 
de kroeg wel eens hebben aangegeven “natuurlijk” te willen 
helpen bij zulks.

En warempel, Bas krijgt een clubje mensen bij elkaar die 
eens beginnen te vergaderen. Hoe het allemaal moet weet 
niemand, maar enthousiasme is er wel en al snel wordt beslo-
ten “dat we er het aankomende seizoen moeten staan”. 

Opzet van het verhaal was in eerste instantie om iets te 
organiseren voor de kinderen. Het carnaval lag al jaren plat in 
Harbrinkhoek/Mariaparochie en hier moest iets aan gedaan 
worden. Door iets te organiseren voor de kinderen konden we 
mogelijk een geldstroom genereren en het overschot zou weer 
ten goede kunnen komen aan de gemeenschap, zo was de 
gedachte.

Maar ja, hoe gaat dan zoiets? We waren er al snel achter dat 
we een optocht moesten houden, en dat we daarna moesten 
feesten. Iets in de volgorde “optocht-feest voor de kinderen-
feest voor de groot’n” , dat moest het zijn.

Alras kwam de datum van het carnaval dichterbij en we 
waren nog niet zo van het vooruit kijken, dus te elfder ure werd 
bedacht dat het ook wel handig zou zijn wanneer we zelf een 
soort van wagen zouden hebben waarmee we mee konden 
rijden in onze eigen optocht. Bij toen nog loonbedrijf Haarhuis 
werd een platte wagen uit de schuur getrokken en letterlijk in 
de laatste week voor de optocht werd die nog even in elkaar 
geknutseld. Veel stelde het niet voor; platte kar met pallets erop 
en een hekwerk eromheen als een soort van veiligheid, en het 
geheel decoratief aangekleed met slingers en ballonnen. Het 
hekwerk was van steigerpijpen die bij de blokhut lagen, en deze 
werden met de auto van de Kroez vervoerd naar de werkplek. 
Hoezo veiligheid? Achterbankie plat en karren met die hap, 
waarbij de langste pijpen zeker 2,5 meter achter de auto uitsta-
ken. En dat in het donker. Allemaal goed gegaan gelukkig. 

Oh ja, en die naam, dat was ook nog wel even iets. Na lang 
nadenken kwamen we op “ De Dubbeldrieters”, dubbel van 

dubbeldorp en drieters omdat we dat wel aardig naar carnaval 
vonden klinken. Maar al snel  bleek niet iedereen enthousi-
ast: schrijver dezes ging in ondertrouw met als dienstdoende 
ambtenaar de heer H. oude Geerdink, die tijdens deze dienst 
het niet na kon laten nog even te vermelden “dat die naam toch 
echt niet kon”. Ook potentiële sponsoren bleken op zijn zachts 
gezegd een beetje geïmponeerd door deze naam en overwogen 
hun geldelijke bijdrage maar even uit te stellen.

Dat konden we natuurlijk niet hebben: na ampel beraad 
besloten we toch maar een compromis te sluiten en de naam te 
veranderen in “de Dubbelkiekers”, iets wat gelukkig wel door de 
gemeenschap geaccepteerd werd.

Alhoewel we overtuigd waren van onze kwaliteiten, vonden 
we wel dat we een soort van “frontman”  nodig waren. Iemand 
die als boegbeeld van onze vereniging naar buiten kon treden. 
Het moest iemand zijn die toch wel wat aanzien genoot in onze 
gemeenschap. We besloten onze huidige prins, Walter Busscher, 
hiervoor te benaderen. 

Echter, Walter had niks met carnaval vertelde hij ons. Hij 
wilde wel helpen. Maar alleen om een beetje structuur in de 
chaos aan te brengen, niet om mee te gaan naar feesten of zo 
want dat vond hij maar niks. Hoe kan een mens veranderen! 

Eerlijk is eerlijk: zijn aanwezigheid was onmisbaar in de 
beginjaren. Hij leidde onze vergaderingen en gaf gevraagd en 
ongevraagd advies. 

En zo gingen we van start
In februari 2001 organiseerden we dus onze eerste eigen 

optocht. 
En, alsof het zo moest zijn, op de morgen van “D-day” 

sneeuwde het. Straten bedekt met een dun laagje poeder-
sneeuw en geen strooiwagen te bekennen. 

Echter de optocht liet zich door niets en niemand tegen-
houden. Klokslag 13.00 stond er een mooie rij eigen wagens bie 
de kark, die vervolgens via een route naar de Spar trokken. Een 
route overigens, die we heden ten dage nog steeds hanteren.

Geen prins en adjudant dat eerste jaar, ook geen Raad van 
Elf of dansmariekes. Onze Dubbelkiekers waren slechts herken-
baar aan de geruite kielen. Zie hiervoor ook de foto’s hiernaast.

Ook ons Kiekersblad mocht de naam eigenlijk nog niet 
dragen toen. Het was ook niet meer dan een aantal A4’tjes aan 
elkaar geniet, dubbelzijdig gekopiëerd met de copieermachines 
van het toenmalige HOLEC te Hengelo. Deze machines hebben 
op een zaterdagmorgen echt overuren gedraaid om alles geko-
piëerd te krijgen!
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De zojuist aangekochte wagen arriveert

Onze allereerste ‘wagen’, optocht 2001

Hier is duidelijk de versgevallen sneeuw te zien!

De wagen in opbouw onder de overkapping bij autobedrijf Hondebrink. Aansum die boormachine Kroez!

Maar, alles ten spijt, het was wel een daverend succes. Nooit 
hadden we verwacht dat er zoveel mensen mee zouden doen 
aan de optocht. En met zo’n klein dorp zou je, met zoveel deel-
name, dan verwachten dat er niemand aan de kant zou staan 
om te kijken (ze doot allemoal met!), maar dat viel dus reuze 
mee!

Ook ’s avonds was het feest gigantisch; ze konden er maar 
net in met zijn allen, daar bij de Spar.

2001-2002
Logisch dus dat dit een vervolg moest krijgen. We gingen 

nadenken hoe we het beter konden doen.
Als eerste bedachten we dat we toch wel een soort van prin-

senwagen moesten hebben. Na een beetje heen en weer gebel 
viel ons oog op een karretje uit Vasse, waarvan we weliswaar 
niet het onderstel over konden nemen, maar wel de opbouw. 

Het vinden van een platte wagen om zoiets weer op te mon-
teren viel toch nog wel tegen.

Gelukkig had de firma Oude Nijeweeme uit Langeveen 
ergens achter in de drek nog een oude trailer staan en deze 
mochten we wel gebruiken. Op een koude zaterdagmorgen 
werd het ding uit de klei getrokken en na de diverse wielen 
gangbaar gemaakt te hebben ging de tocht richting Harbrink-
hoek.

Het opbouwen van het geheel gebeurde onder de stalling 
van autobedrijf Hondebrink, alwaar menig uurtje werd gespen-
deerd om het geheel een eigen uitstraling te geven. Het ons 
zo kenmerkende logo, destijds nog ontworpen door Monique 
Haselbekke, werd in het groot uitgezaagd en achterop de wagen 
gemonteerd. Al met al zag het er best leuk uit.

Omdat we er veel tijd in hadden gestoken vonden we best 
dat andere mensen dat ook mochten zien, dus we besloten 

voor het eerst mee te rijden in de optochten van Langeveen en 
Albergen.

Met zijn allen op de wagen en vertrekken vanaf de Spar, 
Norbert oude Hendriksman of Joeks ervoor met de vrachtwagen 
van Heisterkamp en dat met 80km/uur op Langeveen an. Heel 
apart. U begrijpt het wel, veiligheidsgordels niet aanwezig op 
dat moment, wel schoenen met stroeve zooltjes. Loat goan!!

Om ook de Raad van Elf (wat eigenlijk geen Raad van Elf 
was) wat meer uitstraling te geven werd besloten dat we toch 
in pak zouden gaan. Ergens in Delden werden een aantal steken 
geleend die we met Kiekersdag mochten dragen. Tijdens het 
nuttigen van een gehaktballetje bij de Spar in de keuken viel 
een van de geleende steken in de jus, gelukkig is men daar 
nooit achter gekomen.
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De eerste groep dansmariekes bestond uit: Thessa Lammerink, Marieke Eppink, Marion Grob, Yvette Reinders, Inge Geerdink, Jorieke Schutte-

vaar, Esther Kempers, Marieke Engelbertink, Ellen Alberink, Marije Alberink, Suzan Langeveld.

Onze eerste prins Edwin 1, zijn adjudant Raymond en de beide 

hofdames.

Ook de Kiekerskrant kreeg vorm. Elise Goossen bood spon-
taan aan de eindredactie op zich te nemen en maakte er een 
fraai geheel van. Op pagina 28 de omslag van de krant van toen.

Ook dat jaar hadden we weer geluk met het weer tijdens 
onze optocht, we hielden het droog zodat ook 2002 de boeken 
inging als een succesvol carnavalsjaar. Prachtig feest bij de 
Spar, fijne drukte, gezelligheid, geen trammelant, kortom prima 
verlopen. Maar toch wilden we meer.

2002-2003
We wilden vooruit, dus dat betekende dat we na moesten 

gaan denken over onze eerste prins en adjudant. We hadden 
de voorbije jaren prachtig carnaval gevierd, dus wat dat betreft 
hadden we onze doelstelling gehaald maar als we echt mee 
wilden doen in de gemeente Tubbergen moest het allemaal wat 
“echter” en professioneler. 

Er moest een Raad van Elf worden geïnstalleerd, zoals 
gezegd moest er een prins en adjudant komen en het liefst ook 
dansmariekes. 

Een Raad van Elf was snel gevonden, gewoon de mensen die 
het voorgaande jaar al ervaring hadden met het dragen van een 
steek werden gebombardeerd tot Rv11. 

Via-via kwamen we erachter dat we bij Ria Bartels in Deur-

ningen aan steken konden komen. We hadden weer geluk: er 
was een partijtje steken blijven liggen omdat een club ze niet 
mooi vond en Ria zat er mee in de maag. Geen probleem voor 
de Dubbelkiekers en voor een geeltje per steek werden deze 
overgenomen. Geruchten gaan dat over deze prijs langdurig is 
onderhandeld door onze toenmalige voorzitter Jeroen OH.

Destijds bestond Koophal de Mekkelenberg nog en onder 
het goedkeurende oog van Jan van de Koophal werden alle 
Raad van 11 ‘ers in het strakke pak gestoken. Jan adviseerde 
daarbij rode strikjes en wij hadden er geen verstand van, dus die 
werden ook aangeschaft.

Ook dansmariekes waren geen probleem: een groep enthou-
siaste meiden ging aan de slag onder leiding van Angelique 
Kuiphuis, dus ook dat kwam helemaal goed.

Nu alleen nog een prins en adjudant, maar dat mocht geen 
probleem zijn want iedereen wilde dat toch wel? Nou, dat viel 
toch nog wel tegen. Tegenwoordig hebben we een benoemings-
commissie, maar destijds was daarvan nog geen sprake. Dus 
vlak voor de carnaval werden even een paar mensen benaderd 
en we waren hoogstverbaasd dat ze al wat anders bleken te 
hebben tijdens de carnaval. Een inwoner van Harbrinkhoek/
Mariaparochie kon toch verwachten dat wij aan de bel zouden 
hangen?

Gelukkig had Jeroen oude Hendriksman, die zich ondertus-

sen als voorzitter op had geworpen nadat Walter Busscher vond 
dat er genoeg structuur was aangebracht, een helder idee. Hij 
wist nog wel iemand die het zeker zou doen.

Deze persoon werd onmiddellijk gebeld en telefonisch werd 
nog diezelfde avond het contract rondgemaakt. Hij stelde nog 
wel de vraag die na de tijd ook alle andere prinsen bleken te 
stellen: hoeveel tijd kost het me eigenlijk? Waar dan ook altijd 
een standaard antwoord op volgt: “valt wa met, wie goat lang 
nich oaweral hen”. En “wat ’t oons kost, kost oe ok”.  Nou, dat 
hebben ze geweten……

En zo kon het gebeuren dat tijdens onze eerste echte      
prinsopkomst Prins Edwin (Busscher)1 en zijn adjudant 
Raymond Hofsté door onze Heinz werden gepresenteerd als 
eerste regeringskoppel van de Dubbelkiekers.

Uiteindelijk kwamen we toch nog goed voor de dag en dat 
merkten we eigenlijk overal: we kwamen altijd, overal en met 
een grote groep voor zoveel mogelijk gezelligheid. Al met al een 
topjaar!

Niet onvermeld mag blijven dat we dit jaar onze eerste forse 
tegenvaller moesten incasseren: tijdens het opbouwen van 
de wagen werd de garagedeur bij garage Hondebrink kats uit 
het fatsoen gereden met een forse schade tot gevolg. In goed 
overleg met Bertus en Minie Hondebrink werd hier gelukkig een 
oplossing voor gevonden. Ook moet even vermeld worden dat 
adjudant Raymond tijdens het boogzetten even ging joyriden 
met de Suzuki Swift van Kroeze, voor dat moment gebombar-
deerd tot hofauto, in de slip kwam en daarbij zijn eigen auto 
raakte met een Total-losje tot gevolg…

Maar we dachten dat we ondertussen alles wisten maar 
stiekem wisten we natuurlijk nergens van. We werden uitge-
nodigd om onze prins en adjudant fotografisch vast te laten 
leggen met alle andere prinsen/adjudanten uit de gemeente. 
Wij dachten aan een gezellig samenzijn voor iedereen dus vol 
goede moed trok een hele bus dubbelkiekers (prins/adjudant/
Raad van 11/dansmariekes) naar café Morshuis. Daar aangeko-
men was het verdacht rustig; ook wel verklaarbaar want wat 
later bleek deze gelegenheid alleen voor prins en adjudant te 
zijn…

Het werd ons gelukkig vergeven en we maakten er nog een 
mooie middag van. 

Ook tijdens de sleuteluitreiking in Tubbergen kwamen we 
voor een soort van verrassing te staan. We hoorden pas op de 
vrijdagavond hiervoor dat het dan gebruikelijk was dat elke 
vereniging een soort van kado aan moesten bieden aan de sleu-
telprins. Nooit aan gedacht natuurlijk dus koortsachtig overleg 
volgde. Gelukkig had Sonja Busscher nog een jonge bok in de 
wei lopen en aangezien Albergen de sleutelprins leverde leek 
ons dat een prima kado.

2003-2004
We hadden het gevoel op de goede weg te zijn. Kiekersdag 

was inmiddels een begrip geworden en we werden steeds meer 
gezien als een volwaardige vereniging. 

Iets wat we ook op papier lieten vastleggen: we lieten ons 
inschrijven als een officiële vereniging in augustus 2003. 

We gingen nadenken over toch wat meer structuur en 
dachten dat te vinden door het instellen van een aantal com-
missies. Uit het draaiboek van de avondcommissie:

“Deze commissie heeft ten doel, de avonden dusdanig in te 
vullen zodat ze een meerwaarde hebben voor het carnevalvie-
ren door carnevalsvereniging de Dubbeldiekers.”

Auteur: Henri Goossen, mei 2003.

We vergaderden de gehele zomer door en in de notulen van 
9 juli 2003 is plotseling te lezen:

“Charlotte maakt bekend dat vanaf 1 januari 2004 Roy en 
Monique (Haselbekke, red.) de Spar van haar over zullen gaan 
nemen. Iedereen is hier zeer verbaasd over waardoor er niet veel 
meer van vergaderen terecht komt. Daarom is de vergadering 
hierna afgesloten met een lekker rrrrr Gulpener biertje!”

Hierdoor kwam dat jaar de bekendmaking van de nieuwe 
prins te vallen op de derde vrijdag in januari. Dit vanwege de 
interne verbouwing van de Spar die met de overname gemoeid 
was.
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Prins Barry en zijn adjudant Hugo, aangekondigd door voorzitter Jeroen oude Hendriksman

Gekostumeerd voetbal, alle heren moesten worden losgebeiteld van de ondergrond na het maken van deze foto.

Onze carnavalswagen had nu toch wel de langste tijd gehad. 
Na de carnaval moest het ding altijd compleet gesloopt worden 
omdat het onderstel weer terug moest naar de rechtmatige 
eigenaar. Het vinden van een plek voor de bovenbouw bleek 
zeer problematisch: overal sleepten we met de spullen naar 
toe, van Overdinkel tot aan de Voshaarsweg en weer terug. Dat 
ging zo niet meer werken en we besloten uit te kijken naar wat 
anders. 

De carnavalsvereniging in Langeveen wilde wel van hun 
gevalletje af en voor enkele kratjes bier (origineel waar!) werd de 
deal beklonken. We kwamen in het bezit van een puik karretje, 
het grote voordeel van deze wagen was dat hij inclusief onder-
stel kon worden aangeschaft.

Ook deze wagen werd “verdubbelkiekerd” en draaide zo 
enige jaren mee met onze optochten.

Intussen had Prins Edwin een lans gebroken voor het prin-
senschap in ons Dubbeldorp en stonden de mensen te trappe-
len om deze eervolle functie te bekleden. Hennie oude Geerdink 
en Eddy Weiss traden toe tot de benoemingscommissie en 
kwamen voor het seizoen 2003-2004 met een legendarisch duo 
op de proppen: Prins Hugo 1 (Hugo olde Olthof) en zijn adjudant 
Barry (Barry Lesscher). Dit duo kon natuurlijk profiteren van de 
ervaringen van de voorgaande jaren, maar nog steeds waren we 
relatief  “groen” in carnavalsland en moesten we af en toe flink 
improviseren…. 

Geweldig was ook hun hofauto: een prachtige mini, met 
volop bestickering. Onze hofchauffeur Jan oude Hendriksman 

was maar wat trots op dit karretje en besloot deze tijdens de 
sleuteluitreiking in Tubbergen nog maar eens te gaan wassen 
terwijl wij binnen zaten. Niet wetende dat in de achterbak van 
de mini het cadeau nog lag wat Hugo aan de sleutelprins van 
dat jaar moest overhandigen…

Ons Kiekersblad kreeg steeds meer vorm en ging al aardig 
lijken op de uitgaven zoals we ze tegenwoordig gewend zijn. 
Ook het aantal sponsoren groeide gestaag en daarmee ook ons 
budget, zodat we steeds meer dingen konden. Bijzonder geluk-
kig waren we dan ook dat we vanaf dit jaar een mooi bedrag 
terug konden geven aan de gemeenschap. De prins mocht 
vanaf dit seizoen zelf een goed doel definiëren waar dit geld 
naar toe moest gaan.

Al met al een geweldig jaar met eigenlijk alleen maar hoog-
tepunten. De Dubbelkiekers kregen steeds meer voet aan de 
grond.

2004-2005
In de zomer van 2004 gaan we druk bezig met het bouwen 

van een website, welke uiteindelijk in het najaar van 2004 in 
de lucht gaat. Uiteraard worden vanaf de zomer ook al weer 
de nodige activiteiten ontplooid, een daarvan is het carnavals-
kickoff toernooi wat we een aantal jaren hebben georganiseerd. 
In eerste instantie nog bij de sporthal, later ook op de velden 
van MVV. 

Tijdens het gemeentelijk overleg in september 2004 melden 
wij vol enthousiasme dat we onze verantwoordelijkheid niet 
willen ontlopen en dat we in het seizoen 2005/2006 gaarne het 
sleuteldorp willen worden.

Maar eerst moeten er nog opvolgers voor Hugo en Barry 
worden gezocht, iets waarmee onze benoemingscommissie 
weer heel druk mee is, maar waar in het diepste geheim toch 
weer de nodige vorderingen worden gemaakt.

Uiteindelijk worden in november 2004 Hugo en Barry van 
harte bedankt voor bewezen diensten en komen Prins Henk 
(Groothuis) en adjudant Erik (Busscher) door het witte doek als 
de nieuwe hoogheden van ons Dubbeldorp. 

Deze heren zetten onder andere vol in op het werven van 
nieuwe leden voor onze vereniging: voor het symbolische 
bedrag van €11,11 per jaar kan een ieder lid worden en steunt 
men hiermee onze vereniging. 

In no-time worden zo’n 200 leden geworven. Vol enthou-
siasme wordt dit door beide heren over de bühne gebracht en 
velen bezwijken voor hun charmes en tekenen een ledenfor-
mulier. Het duo zoekt daarbij regelmatig de grenzen van hun 
fysieke kunnen op en neemt o.a. ook de Raad van Elf mee in 
dit proces, waardoor dit seizoen de boeken ingaat als extreem 
zwaar.

Vrijwel alle gala’s van buurtverenigingen worden bezocht, 
sommige zelfs twee keer en ludieke acties worden georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld het verkleed voetballen op een zondag 
morgen bij Siberische temperaturen.

Ook ons Kiekersblad kwam er beter en beter uit te zien. Elise 
Goossen deed nog steeds de eindredactie en was hier 

verschrikkelijk druk mee, het resultaat was er dan ook naar. Kiekersblad 2004/2005
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Corinne Timmers neemt vol trots de check in ontvangst namens de 

Zonnebloem

Prins Henri 1, adjudant Roy en hofchauffeur Jan

De nieuwe wagen inclusief bemanning in vol ornaat

Burgemeester Stegers overhandigd de sleutel aan prins Henri 1

In dit seizoen werd voor het eerst ook het ouderencarnaval 
georganiseerd in de zaal van de fam. Kampkuiper, toen nog op 
de oude locatie aan de Almeloseweg. Rond de 100 oudere mede-
mensen konden vrijwel kosteloos genieten van een middagje 
carnaval. Gelukkig is dit altijd op onze agenda blijven staan.

Ook werden de eerste contacten gelegd met het Oranjegala, 
omdat we voelden dat we rijp waren voor het organiseren van 
een eigen gala. Omdat het Oranjegala al jaren een begrip was 
en is in ons dorp wilden we elkaar niet in de wielen rijden en 
werden de gesprekken gestart om te kijken of we dit in een 
goede vorm konden gieten.

Het geld voor het goede doel van dat jaar gaat naar de Zon-
nebloem:

2005-2006
Zoals gezegd hadden we de ambitie uitgesproken om dit 

seizoen sleuteldorp te worden.
En toen moesten we het gaan waarmaken. Tsja. 
Gelukkig had het jaar ervoor Langeveen als sleuteldorp 

gefungeerd, en vanwege onze goede contacten met Langeveen 
konden we hun draaiboek overnemen dus we wisten een klein 
beetje van hoe en wat. Uiteraard betekent zoiets dat je ook het 
gemeentegala moet organiseren en meteen bij het vaststellen 
van de datum waarop dit spektakel moest worden gehouden 
ging het mis. Uit de gemeentelijke notulen van 17 oktober 2005:

“Op de vraag waarom Harbrinkhoek het gemeentegala op 
28 januari 2006 heeft gepland, terwijl normaal gesproken het 
gemeentegala op de 3e zaterdag van januari wordt gehouden, 
geeft Harbrinkhoek aan dat zij eigenlijk niet van deze afspraak 
op de hoogte waren.”

Ja dat hadden wij weer. Gelukkig kwam het goed, na heel 
veel gebel en geregel. Het gemeentegala met Harbrinkhoek als 
sleuteldorp werd uiteindelijk gehouden op 4 februari 2006 in 
zaal Kampkuiper.

Maar voordat het zover was moest er natuurlijk nog wel 
eerst een sleutelprins komen. En die kwam er. Na een specta-
culaire opkomst avond kwam Prins Henri (Goossen), ook wel 
Heinz, met zijn adjudant en broer Roy (Goossen), ook wel de 
Bee, als gewichtig duo door het doek.

Zonder twijfel een prima keus van de benoemingscommis-
sie. 

In de zomermaanden van dat jaar hadden we al besloten dat 
we beide heren op een nieuwe carnavalswagen door de verschil-
lende optochten zouden rijden. 

Ergens in het Limburgse vonden we een prachtig exemplaar, 
echter wel met een redelijk fors prijskaartje. Maar ondernemen 
is risico nemen, dus de volledige raad van elf en het bestuur 
stond garant voor dit bedrag, mocht het fout gaan. Geluk-
kig bleek nu dat we door de jaren heen toch wel veel krediet 
hadden opgebouwd: een fors aantal ondernemers deden een 
flinke duit in de zak waardoor we zonder problemen deze (voor 
ons) mega-investering konden doen.

Het ophalen van deze wagen richting Twente zorgde ook 
voor nogal wat problemen, maar uiteindelijk werd op een koude 
decemberdag het gevaarte Harbrinkhoek binnengereden.

De logistieke kennis van voorzitter Jeroen oude Hendriks-
man kwam in dit geval goed van pas, evenals de handigheid van 
Mark Tibbe, frontman van de bouwcommissie.

 

Nu dit alles geregeld was konden we ons opmaken voor de 
sleuteloverdracht. Op het gemeentehuis in Tubbig nam onze 
prins de sleutel in ontvangst van burgemeester Stegers en kreeg 
voor een korte periode de macht over onze gemeente.
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Prins Silvo opent de residentie in het bijzijn van Roy Schoolkate

Prins Silvo, adjudant Mark, de hofdames Ingrid en Monique en de 

nieuwe hofnar Koen

Na de uitreiking werd koers gezet naar het Oale Roadhoes 
alwaar de verschillende verenigingen hun cadeaus konden 
aanbieden aan onze prins. We wisten al dat Heinz goed van zijn 
woord af kon maar tijdens de sleuteluitreiking bereikte hij toch 
wel een duidelijk piekmoment in zijn vormcurve. Ongelofelijk, 
wat een show. Onze huidige voorzitter en adjudant Martin oude 
Avenhuis fungeerde als side kick en op een gegeven moment 
werd zelfs live de knaller “Du” van Peter Maffay de zaal in 
geslingerd, ondersteund door de Spekhesten uit Vasse die we 
gevraagd hadden mee te toeteren. Wat een feest.

Vervolgens kregen we een prachtig gemeentegala in een 
bomvolle zaal Kampkuiper. Allemaal perfect geregeld door de 
gala-commissie onder leiding van Harold Smoes, die ondertus-
sen ook was toegetreden tot de Raad van 11. Marita Hulshof 
kuierde een en ander op vakkundige wijze aan elkander en 
Gerard Telgenkamp werd volledig terecht onderscheiden met de 
gemeentelijke penning. 

Uiteraard bezochten we zo’n beetje elk gala in een cirkel van 
30 km om Harbrinkhoek. 

De hofauto was dat jaar een statige Rolls Royce, helaas voor 
hofchauffeur Jan nogal een nukkig karretje zodat Jan vaker dan 
hem lief was een beroep moest doen op de pechhulp. 

Aan alles komt een eind dus ook aan ons sleuteljaar en veel 
sneller dan verwacht zaten we op een dinsdagmorgen weer op 
het gemeentehuis om de sleutel weer in de leveren waarbij we 
ons nadien te goed deden aan de traditionele zoute haring.

Op naar het volgende seizoen.

2006-2007
Zeker niet de year after voor ons. Na de geweldige apothe-

ose van het sleuteljaar hadden we natuurlijk enorm veel 
zelfvertrouwen gekweekt. 
Toch waren er ook wat kleine probleempjes: de samenwer-

king met het Oranjegala om te komen tot een gemeenschap-
pelijk gala verliep niet geheel zoals beide partijen dat gewild 
hadden en uiteindelijk besloten we om ieder zijn eigen weg 
hierin te laten gaan. 

Voorzitter Jeroen OH gaf aan dat hij nog maar weinig 
tijd had om de club te leiden, echter na lange gesprekken en 
veel veren in den bips besloot hij het toch nog een jaar vol te 
houden. 

Ook maakten wij een switch qua Hofnar: Huub Elferink was 
dat geslep na jaren wel zat en droeg zijn pak over aan Koen 
Oude Vrielink, die zich vol enthousiasme van zijn taak kweet. 

Elise Goossen tenslotte gaf het toetsenbord voor het 
opmaken van ons Kiekersblad over aan Erwin Booijink.

Naast alle vrolijkheid kregen we ook te maken met de 
keerzijde van het leven: op 19 september 2006 overleed Leoni 
Groothuis, hofdame van onze oude prins Henk. Een verlies dat 
we tot op de dag van vandaag voelen.

In verband hiermee besloten we de opkomst van de prins te 
verplaatsen naar het eerste weekend van januari 2007.

In dat weekend  kwamen Prins Silvo (Wigger) en zijn adju-
dant Mark (Voshaar) ten tonele als nieuwe prins en adjudant.

Dit duo introduceerde de opening van de residentie als 
nieuw agendapunt, gelukkig was ons programma nog vrij leeg 
dus dit kon naadloos ingepast worden.

 

 

Het duo ging er letterlijk en figuurlijk stevig tegen aan: bij 
vrijwel elke gala avond belandden ze wel even op het podium 
om lekker te luchtgitaren en te headbangen, en ook stage-diven 
werd door deze heren onder de aandacht gebracht. Zelfs de 
Bee dook met zijn plus 140kg van de diverse podia af en kreeg 
hiervoor de handjes op elkaar.

Ook hadden we een compleet nieuwe groep dansmarie-
kes, pardon zelfs twee compleet nieuwe groepen want ook de 
zogenaamde mini-kiekers waren toegevoegd. Terwijl de oud-
dansmariekes als “crew” deze meiden van training voorzagen. 
Prima doorstroming dus.
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Gemeentegala 2008, de Dubbelkiekers introduceren de HAKA

Prins Bennie, chauffeur Fritsie en adjudant Gerard voor de  

sponsorbus. Prins Peter en adjudant Norbert hebben zojuist de sleutel van de residentie ontvangen en openen onmiddellijk de tapkraan

2007-2008
Voorzitter Jeroen oude Hendriksman hing nu toch echt zijn 

voorzittershamer aan de wilgen, wat betekende dat we op zoek 
moesten naar een nieuwe frontman. Na lange en zware onder-
handelingen, vaak tot in de nachtelijke uren, vonden we die 
uiteindelijk in de persoon van Martin oude Avenhuis. Tijdens de 
prinsopkomst van dat jaar werd hij gepresenteerd aan het grote 
publiek en zwaaiden we Jeroen uit, maar niet nadat we hem de 
eretitel van Kiekerskoning hadden meegegeven. 

In een bomvolle residentie werden op diezelfde avond Prins 
Bennie (Mensink) en adjudant Gerard (Kampkuiper) gelanceerd 
als nieuwe hoogheden van ons carnavalsdubbeldorp. 

Samen met deze twee giganten tilden we de vereniging naar 
een hoger plan: 

Voor het eerst kwamen we met een eigen gala, wat een 
doorslaand succes bleek. 

Ook introduceerden we de sponsorbus, die volgeplakt met 
stickers van onze sponsoren gedurende de hele carnavalsperi-
ode door de gemeente reed om carnavalsvierende Dubbelkie-
kers te vervoeren.

En tijdens het gemeentegala van dat jaar kwamen we tot 
verrassing van velen met onze hele club op de planken om de 
HAKA te demonstreren: de HArbrinkhoekse KArnavalsdans die 
we in het geheim hadden ingestudeerd. 

Helaas bleek het plafond in zaal Kottink nogal aan de lage 
kant met fikse hoofdwonden voor enkele artiesten van de Dub-
belkiekers tot gevolg.

Het filmpje van dit optreden is trouwens nog steeds te zien 
op youtube.

Bennie en Gerard leerden ons dat je bij het carnavallen 
het eten niet moest vergeten, dus menig Raad van Elfer of 
bestuurslid kwam in die tijd kilo’s aan dankzij alle pizza’s, kar-
bonades, satés en braadworsten die we kregen voorgeschoteld. 

We sloten dat jaar af met een geweldig positief gevoel: de 
vereniging stond als een huis, een nieuwe voorzitter die vol 
enthousiasme aan het roer stond, een goede basis om de gala’s 
uit te breiden en een trouwe schare leden en niet te vergeten 
sponsoren die ons steunden.

2008-2009
Het jaar van de Vleier Brothers! Dit vrolijke en olijke duo 

werd gepresenteerd als nieuwe hoogheden in november 2008. 
De mannen, ook wel bekend als duo van de lach, wisten zich 
gesteund door hofdame Jessica en zorgde ervoor dat onze 
vereniging zelfs regionale bekendheid kreeg. Tijdens het tra-
ditionele eier-eten bij de prins kwam een zware delegatie van 
TV Oost ons bezoeken om te kijken hoe we dat toch allemaal 
deden. 

Ook reden ze een stukje mee met onze hofchauffeur en 
stonden ze bij ons op de wagen tijdens de optocht in Albergen.

Onze senior dansmariekes dansten dit jaar voor het laatst 
mee en behaalden een prachtige derde plaats tijdens het dans-
garde concours in Fleringen.

Onze Dubbelgarde, de club van oud prinsen en adjudanten, 
kwam op de proppen met een eigen vervoermiddel: de Dub-
belgarde bus. Deze bus werd van alle gemakken voorzien en 
reed mee in menig optocht, bestuurd door Paul Harmelink. Ook 
toeschouwers in de optochten pikten regelmatig een worstje of 
speklapje mee uit de keuken van deze mobiele keuken. 

De heren P en A organiseerden een dansavond met een 
aantal buurtverenigingen en tot grote  verrassing werden velen 
de beginselen van het paaldansen bijgebracht.

Menig gala en optocht werd weer bezocht en dreunt de 
bulderende lach van Peter en Norbert ons door de oren, altijd 
goed te pas deze vènt. 

Ook slaagden we erin nu zelfs twee gala voorstellingen 
uitverkocht te krijgen, met natuurlijk een geweldige after-
party daarna voor iedereen die nog dorst had. Ook uitverkocht 
natuurlijk.
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Alaaf, alaaf, alaaf

2009-2010
In het voorjaar van 2010 vierden we nog een feest met onze 

buurtverenigingen uit Fleringen en Reutum, die graag hun 
paal (van de paaldansact) terug wilden hebben. En in de zomer 
gingen we voor het eerst met de hele club uit fietsen, met als 
eindstation café Fox waar de flugelflesjes weer met dozen tege-
lijk werden aangevoerd. 

Maar uiteindelijk moesten ook Peter en Norbert eraan 
geloven en werden ook hun ontdaan van de veren op hun steek. 

Een nieuw duo moest er komen en ook nu weer een com-
plete verrassing voor iedereen: 

Prins Erik (Langeveld) en Adjudant Guus (Olde Klieverik).
Tijdens het maken van het boekje werd deze laatste per 

ongeluk als Guus Weghorst beschreven waardoor we alle 
gedrukte boekjes weer terug moesten halen uit de markt om 
aanpassingen te verrichten. Later dat jaar organiseerden ook 
Toyota en Volkswagen iets dergelijks dus ook hier waren we 
onze tijd vooruit.

Erik en Guus gingen als eerste Prins en Adjudant samen met 
de voorzitter bij onze zieke medeburger op bezoek, iets wat 
heel erg gewaardeerd werd door deze mensen. Deze bezoeken 
zullen dan ook zeker worden voortgezet door de opvolgende 
duo’s. 

Ook nu weer waren de gala’s in no-time uitverkocht, waarbij 
we nu alleen nog maar met eigen artiesten werkten. Geweldig 
toch! 

Het boogzetten bij de prins en adjudant gebeurde onder 
bijzondere omstandigheden: op 2 januari 2010 viel er een enorm 
pak sneeuw in Twente, juist op het moment dat Erik en Guus 

de bogen bij hun huis geplaatst kregen. En zo kon het gebeuren 
dat enige leden van de raad van elf na het boogzetten huis-
waarts keerden, gezeten op een kratje bier en voortgetrokken 
door een auto…. En dat over de rondweg, goeie actie heren!

En zo ……komen we steeds dichter bij het einde van de 
tijdsbalk, het jaar 2011 is aan staande en in dit jaar vieren wij 
dus ons 11-jarig jubileum.

Zoals U hebt kunnen lezen is er heel wat gebeurd in die 
jaren, en zijn we van ver gekomen maar staat er nu echt wat.

Om zo maar even een voorbeeld te noemen: ons budget is 
in die elf jaar ongeveer vertwintig-voudigd…

Voor dit jubileumjaar hebben wij uiteraard een jubileum-
feest ingepland, ook komen wij met onze dubbelgarde bus bij 
iedereen langs om mooie pakketten te verkopen, bedoeld voor 
het carnavalesk aankleden van Uw huis. 

En we zijn van plan een nieuwe wagen te kopen…. Op 
moment van schrijven nog erg onzeker allemaal, maar het gaat 
zekerssss lukken!

De Dubbelkiekers zijn niet meer weg te denken uit het car-
navalsgebeuren, en daar mag iedereen best trots op zijn. Niet 
alleen de mensen die hier actief mee bezig zijn, maar ook alle 
leden, vrijwilligers, sponsoren en mensen die onze activiteiten 
bezoeken.

Daar zijn wij U allen dankbaar voor, en dat geeft ook de 
energie om er elk jaar weer wat moois van te maken.

Op naar de volgende elf jaar!!!

Wĳ  vieren carnaval in volle vaart! 

WWW.HEISTERKAMP.EU

WWW.HEISTERKAMP.EU - WWW.HEISTERKAMP-EQUIPMENT.COM

TRUCKING • TRUCK RENTAL & LEASING
TRAILER RENTAL & LEASING • TRUCK & TRAILER SERVICE

BREAKDOWN SERVICE • USED TRUCKS • COMMERCIAL VEHICLES



Wittem 46 | 7603 NE Almelo
T: 06 - 201 111 659 | E: info@veldhofinstallaties.nl

K.v.k. 8154227
 

Vonderweg 38 | 7468 DC Enter
T: 0547 - 38 61 70 | F: 0547 - 38 61 71
E: info@lohuis.com | www.lohuis.com



HOTEL  I  RESTAURANT I  PARTY CENTRUM
Almeloseweg 214 • 7614 LC Maria-Parochie • 

Telefoon 0546 8615 20 • www.tibbeinfo.nl

Nobelstraat 9, 7651 DD Tubbergen, Telefoon 0546-621491
www.autoschadeherstelmensink.nl, autoschadeherstelmensink@hetnet.nl

Schade maken is geen kunst
Schade herstellen wel.

Meer dan alleen schadeherstel
• Wij repareren voor alle verzekeringsmaatschappijen 
• Gratis leen-auto 
• 24-uur service.



KEUKENS – BADKAMERS – INTERIEUR 

Keukens, inbouwapparatuur, 
badkamers van hoogwaardige kwaliteit 
Interieurbouw op maat 
Renovatiewerken
Prachtige schouwen 

Donderdag koopavond 
Ruime parkeergelegenheid naast de deur 

De Krön 7 – Harbrinkhoek 
(Bij supermarkt rechtsaf) Tel: 0546-473953 

www.hofhuiskeukens.nl 

LICHTCENTRUM HENGELO
De GROOTSTE verlichtingsspeciaalzaak van Oost-Nederland

Kom nu kijken
 in onze 

verlichtings
speciaalzaak

De grootste verlichtingsspeciaalzaak van Oost-Nederland
Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98
MEER DAN 1200 M2 VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS

Of profiteer 
van kortingen 

tot 50% 
op onze 

outlet-afdeling
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Oet kek’n
Naam: Harold Smoes

Wat is jou taak of functie binnen de vereniging geweest?
Lid Raad van 11 en lid van de optocht/kiekersdagcommissie. 

Dit jaar ook de jubileumcommissie.

Wat is jou als hoogtepunt of mooie anekdote bijgebleven van 
jou periode met of bij de Dubbelkiekers?

Het ophalen van de ‘oude’ carnavalswagen uit België. 
Zaterdagmorgen voor 8 uur ter plaatse, in de sneeuw, met een 
aggregaat erbij om de wagen zodanig aan te passen dat ie op 
transport kon.  En toen de vrachtwagen eindelijk wegreed zag je 
de sneeuw en de bladeren als een lange confettiesliert achter de 
wagen hangen. Maar hij was van ons, en we hebben er veel lol 
mee gehad.

Hoe beleef en of vier je nu carnaval?
Grotendeels nog in Harbrinkhoek en omstreken, alleen wat 

minder intensief.

Wat deed je in het dagelijks leven (werk, studie?) ten tijde van je 
actieve tijd bij de vereniging en wat doe je nu?

Ik heb de hele tijd gewerkt bij Aqua+ sprinklersystemen,  nu 
als projectleider.

Wat zou je willen zeggen tot alle carnavalsvierders van ons Dub-
beldorp?

Carnaval is een geweldig feest. Dat moet je blijven vieren!

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd:
Rene Timmerhuis, 45 jaar
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij KroeseWevers Accountants en  

Belastingadviseurs B.V. 

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Bij de oprichting hadden ze een financiële man nodig en 

sindsdien ben ik er bijgebleven. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Penningmeester

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven?
Dat het feest voor ons dubbeldorp vanaf het 1e begin liep en 

alleen maar groter werd.
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Wij toeteren weer
gezellig mee!

Normaal blazen wij bij Voskamp niet zo hoog 
van de toren. Als we dan toch de toeter bij de 
hand moeten nemen doen we dat graag met 
carnaval. Wat dat betreft is een instrument net  
als gereedschap: In de handen van een vakman 
wordt het een feest!

www.voskampgroep.nl

NIJLAND
VOEGWERKEN

Wilgenhof 39

7651 RE  Harbrinkhoek

Tel: 06 - 250 23 759

Fax: 0546 - 870 341

Oet kek’n
 
       Naam: Sonja Busscher

Wat is jouw taak of functie binnen de vereniging geweest?
Omdat ik aan de wieg stond van de oprichting van de Dubbelkiekers (Dubbel-

drieters kon echt niet!!) heb ik samen met Rita de kindercarnaval voor onze rekening 
genomen. We maakten een middagprogramma voor de kinderen, legden contacten 
met de basisschool, verzorgden de kleurwedstrijd, maakten snoepzakjes, hielpen 
met de zaal versieren etc.

Wat is jou als hoogtepunt of mooie anekdote bijgebleven van jouw periode met of bij 
de Dubbelkiekers?

Er waren vele hoogtepunten, maar die eerste keer dat de Dubbelkiekers ook 
aanwezig zouden zijn bij de sleuteluitreiking was hilariteit ten top!

Vrijdagsavonds hoorden wij bij toeval dat het gebruikelijk is dat elke vereniging 
een cadeau aanbied aan de sleutelprins. (dat jaar regeerden de Alberger Bökke over 
de sleutel). Maar ja de Dubbelkiekers kwamen net kijken en kenden de tradities nog 
niet...Tja en toen moest er op de valreep nog iets bedacht worden.

Er werd ergens een geitje uit de wei geschnabbeld en zo kwamen de Dubbelkie-
kers een paar uur later toch nog mooi voor de dag, met een klein “Alberger bokje” 
Oef!

En dan niet te vergeten het avontuur als Ollie en Bollie  (clowns) samen met 
Rita. Wat hebben we samen veel plezier gehad met het bedenken van grappen en 
teksten. Op een avond waren we bijna gestikt van het lachen in een kopje thee. (jaja 
gewoon thee)

Die avond is er weinig op papier gekomen, maar het was wel bere-gezellig!

Hoe beleef en/of vier je nu carnaval?
De laatste jaren altijd samen met Jan de optocht gelopen. Ook in Geesteren 

deden we dan mee.
Al vele typetjes gespeeld. Bijna altijd onherkenbaar. Het is heerlijk om te 

“spelen” met het publiek. Vorig jaar niet meegedaan. Misschien dit jaar weer?

Wat deed je in het dagelijks leven (werk, studie?) ten tijde van je actieve tijd bij de 
vereniging en wat doe je nu?

In die tijd deed ik veel vrijwilligerswerk op de Alphonsusschool.
In 2005 ben ik begonnen aan de opleiding SPW-3 kinderopvang. Dit was een 

heftige tijd, leren, stage, werken, gezin, een pittige periode. Dat was ook de aanlei-
ding om te stoppen bij de Dubbelkiekers.

Ook begon in deze tijd de oprichting van kinderdagverblijf De Kikkerpoel samen 
met Lucie Sand. 

 
Nu nog altijd lekker druk met het kinderdagverblijf, het is heerlijk werken met die 
kids! En natuurlijk vieren we op De Kikkerpoel ook elk jaar carnaval, zodat het straks 
echte Dubbelkiekers mogen worden!!!

En natuurlijk is er ook nog mijn gezin, dat erg belangrijk voor mij is, klinkt heel 
cliché maar toch!  

Wat zou je willen zeggen tot alle carnavalsvierders van ons Dubbeldorp?
Beste Dubbelkiekers, top zoals iedereen elk jaar weer opnieuw zijn best doet 

om er weer een grandioos feest van te maken in ons dubbeldorp. Elk jaar opnieuw 
denk je, zou het weer gaan lukken? Als je ziet wat er in die 11 jaar is opgebouwd echt 
klasse!

Als je zelf bij zo’n vereniging hebt gezeten weet je hoeveel werk/tijd het kost om 
alles weer tot in de puntjes voor elkaar te krijgen. 3x ALAAF VOOR IEDEREEN!!

En tot slot wil ik prins Walter en adjudant Martin en beide hofdames heel veel 
succes en vooral plezier toe wensen in het Dubbelkiekersjaar 2011!
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Hanzepoort 23 F
7575 DB Oldenzaal - Nederland
+31(0)541 535922 
 
www.pakfood.nl
info@pakfood.nl

LIEFDES ONTSTAAN TIJDENS DE CARNAVAL
Ook onze vereniging heeft door de jaren heen mooie liefdesduó s samen gebracht. 

Liefde is overal.......
           ook bij de 
carnaval......

Neem nu Ellen en Ewald 
Broenink. In 2003 ging de Raad 
van Elf onder aanvoering van 
Prins Edwin 1 nog even afpilzen 
bij de Spar na de dag in een 
naburig dorp te hebben 
doorgebracht. 

En wat gebeurde daar: 
Ewald werd door Prins Edwin 
voorgesteld aan een zoals 
Edwin het verwoordde: “Ewald ik 
wet nog een mooie vrouw voor oe” en zo geschiedde. 

Amor deed goed zijn werk en afscheid nemen die avond was 
moeilijk. Na het carnaval werd opnieuw afgesproken en Ewald 
dacht Ellen alleen aan te treffen, maar de visite van pa en ma 
Loohuis had afgezegd dus dat liep effe anders. In 2007 is dit stel 
getrouwd en in 2008 de trotse ouders geworden van dochter 
Britt. 

Zoals Ellen zegt: met Ewald meer carnaval!! 
Ewald denkt bij het woord carnaval: de boel weer regelen!! 
Annie Broenink denkt dan: dat wordt weer veel privéchauf-

feur zijn!! 

Een Dubbelkieker is volgens het stel: Dubbel veel gezellig-
heid!! 

Een mooie groep mensen die samen een heel mooi carnaval 
verzorgen en dat hopelijk nog heel veel jaren kunnen doen. 

Ook onze eigen KIEKERSDAG is goed voor de liefde. 

Op KIEKERSDAG 2005 vond de sprankelende ontmoeting 
tussen Mark Tibbe en zijn Ellen plaats. Ellen was als “reserve”  
lid van de Raad van Elf van Langeveen, dus in vol tenue met 
steek, op bezoek in Harbrinkhoek en kwam daar aan de klets 
met Mark, ook in vol tenue met steek. Na enig gezeur van Ellen 
om zo’n prachtige slaapmuts van de Dubbelkiekers liet Amor 
zich gelden. 

Maar ja als je de ander alleen maar met een steek op gezien 
hebt….. vraag je je toch af of je elkaar wel gaat herkennen in 
“normale kledij”? Maar gelukkig bij Bruins kwam alles goed. Zo 
goed dat ze samen deze zomer zoon Stan hebben gekregen. 

Carnaval is voor hen; veel lol maken, een dorpfeest voor 
echt het hele dorp. Eerst zat Ellen altijd in Langeveen en Mark 
hier, maar nu beiden in Harbrinkhoek. 

Kenmerkend voor de Dubbelkiekers is volgens Ellen; altijd 
met heel veel mensen zo vroeg mogelijk weg en zo laat moge-
lijk weer naar huis!!! 

Ze hopen dat de Dubbelkiekers zeker nog een volgend jubi-
leum meemaken met net zoveel plezier en spontaniteit!!!

Ook ontstaan er liefdes tussen leden van verschillende 
verenigingen. 

Jorieke en Chiel ter Haar zijn hiervan een prachtig voorbeeld. 

In 2005 werd door het Prinsenduo Henk en Erik samen met 
de dansmariekes en verdere aanhang het gala in Fleringen 
bezocht. En daar in het voorcafé vond de ontmoeting tussen dit 
liefdeskoppel plaats. 

Aangezien het die avond erg gezellig was geweest werd de 
volgende dag Fleringen weer verrast met een bezoek van de 
Dubbelkiekers en … Volgens de woorden van Jorieke:” We zijn 
tegen elkaar aangelopen en blijven lopen.” 

De liefde was sterk want ondanks een gekneusde teen 
moest Jorieke naar Geesteren want carnaval moest doorgaan 
natuurlijk en de CV de Kroesmennekes kwamen ook!!!

Carnaval is voor hen: een mooi feest, elkaar ontmoet tijdens 
het carnaval. Allebei zijn ze niet meer actief lid maar nog zeker 
betrokken. 

Kenmerkend voor de Dubbelkiekers: “FEEST; Is er geen feest 
dan wordt er wel feest gemaakt!!” 

Jorieke en Chiel hebben het carnaval in beide dorpen zien 
groeien en hopen dat het lange tijd zo doorgaat, ze feliciteren 
de Dubbelkiekers met hun jubileum, op naar het volgende …!!!
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MET ERIK EN GUUS KOM JE DEZE CARNAVAL  
GEZOND EN VEILIG WEER TUUS

Wat was nu het aller-leukste aan het hele carnaval is mijn eerste vraag maar daar blijken onze oud-prins en oud-adjudant even 
geen antwoord op te hebben, er was ook zooo veel, te veel om op te noemen.

Na maandag de DWEIL dinsdag: na de gehele tijd in vol 
ornaat op pad te zijn gegaan nu in “vrijetijdskloffie” (de Dub-
belkiekersblouse) en zonder steek. Bij Antje en Billie was het 
direct feest, bij het “Peuleke ” werd er ouderwetse karbonade 
met brood gegeten achter in de “keuk’n”. Bij Bays kon je de 
schaapjes tellen maar ook hier was het feest en de afsluiting 
was met een voortreffelijk buffet bij de Kampkuiper.

En dan ‘s avonds het Bokverbranden: Guus had met Marco 
een mooi bokje in elkaar getimmerd maar deze was even 
spoorloos, gelukkig bracht de sneeuw uitkomst, de voetsporen 
stonden er mooi in en het bokje was weer terecht. (Alleen de 
daders nog niet!!) 

De avond afgesloten met een prachtig vuurwerk. 

Willem Hoevers heeft, namens De Stichting Kans voor een 
Kind, de cheque t.b.v. € 1.111,11 inmiddels in ontvangst genomen. 
Het bedrag zal breed ingezet worden voor kinderen die hulp 
kunnen gebruiken op financieel en/of sociaal-maatschappelijk 
gebied, om gezondheidsredenen of welke vorm van hulp dan 
ook. (zie tevens www.kansvooreenkind.nl) 

Op mijn vraag hoe energievretend een dergelijk dagje is, is 
het antwoord helder: de middag duurt te kort, de tijd tussen de 
middag en avond drie uur te kort en dan is de avond ook weer 
zo voorbij. Maar dan… dan volgt het gebruikelijke eieren bakken 
bij de prins!!! Zoals Mariët aangeeft: rond vijven ’s ochtends 
rolden de laatste leden van de Raad van Elf uit de keuken maar 
toen kwam dochterlief nog!!! En dat met een heel stel, dat ook 
nog wel zin had in een eitje…

En dat na zo’n enerverende dag: begonnen met een 
interview met Twente FM, daarna naar het Meulenbeld voor 
ziekenbezoek, dan de optocht, dan de Kiekersmiddag, dan de 
Kiekersavond (tussendoor effe heerlijk eten bij de Kampkuiper) 
het eierenbakken en dan …. Een heerlijk bedje!!!

Na de Kiekersdag volgde Geesteren en na Geesteren volgde 
de maandag… met als eerste het bezoek aan het Spekscheeters-
speklappen Rosenmontag- morgen und nachmittagspektakel 
(zo dat is eruit!). En Guus kende dit woord maar mooi uit zijn 
hoofd. 

Dat was met recht een spektakel, het naar binnen worden 
geblazen door de dweilkapel, het woordje door Guus en  …..  
“STAGE DIVING”, zowel door de heren als door de hofdames!!!

 Een ongelofelijke belevenis!!! 
Zelfs Erik’s bril heeft het overleefd, hij vond hem terug 

tussen de voeten van Roy G. (bij velen van ons beter bekent als 
de BEE). 

Neem nu de voorpret van de dames om te zoeken naar 
een jurk; het bleek een heel gezoek, uiteindelijk geslaagd bij 
Wienk´s fopshop en het hele carnaval een bont spoor van 
blauwe veertjes op de koop toe. 

Als de heren dan toch wat moeten noemen dan was de 
opkomst met de “verkeerde steek” toch ook wat. Nee, niet dat 
de tekst op de steek niet goed was maar Erik droeg de maat van 
Guus en andersom en laat hun hoofdomtrek nu erg verschillen, 
zo erg dat Erik hem nauwelijks over zijn haren kreeg en Guus de 
steek op zijn oren droeg.

Bij de eerste polonaise hebben ze maar even gewisseld. 
(helaas geen beeldmateriaal van gevonden!!) 

Ook het boog zetten was een prachtig feest in winterse 
sferen (het sneeuwde enorm hard!). Ontzettend gezellig en een 
volle bak met alleen maar gezellige mensen. De inzet van de 
buren was enorm. 

Voor het eerst echt aan carnaval proeven was voor hen het 
bezoeken van het 33-jarige jubileum van de Schoap’nböllkes. 
Maar ook de gemeentelijke sleuteloverdracht was een geweldig 
evenement. Het prinselijk kwartet vond het zeer indrukwek-
kend en toen Erik laatst in Tubbergen was zag hij dat de “Huub 
Fronsweg” nog steeds bestaat!! 

Na verschillende gala’s en andere evenementen rond 
het carnaval te hebben bezocht was daar… 
Onze eigen KIEKERSDAG!!!!  Wat een dag, een heel 
dorp op de benen, geweldig. 

Het goede doel van onze ex-prins en adjudant was natuur-
lijk Stichting Kans voor een Kind. 

En daar begint het verhaal van de blauwe hoed, want op 
Kiekersdag won Sven Kramer zijn eerste gouden medaille op 
de 5 km en Silvo schonk deze blauwe hoed aan Guus om hem 
’s avonds op de Kiekersavond te kunnen veilen. Een gouden 
idee zo later bleek. De hoed blijkt overal en nergens geweest te 
zijn.. Op de Kiekersavond geveild aan de jeugd van Tubbig, op 
maandagavond in Tubbergen de hoed terug gekregen van de 
jeugdprins om nogmaals te veilen voor het goede doel. Guus 
lukte het om Henri Lohuis, uit Fleringen, zover te krijgen om 
een bod van 200 euro te doen zonder dat hij het goede doel 
wist maar toen het doel bekend werd deed hij er mooi nog even 
300 euro’s bij!! Daarna bleef het stil rond de blauwe hoed… Tot 
het aftreden; wat geschiedde daar .. daar kwam Silvo aan met … 
de blauwe hoed. 

En ook deze keer deed de hoed weer goed dienst, opnieuw 
werd er 170 euro opgehaald!! Al met al toch een prachtig  
gebeuren. 

Erik geeft aan dat Marco G. ook nog een briljant idee aan-
droeg voor de Kiekersavond. Laten we mensen plaatjes laten 
aanvragen tegen een vrije gift… dit liep op tot ongeveer 200 
euro!!! 

En dan, dan is het woensdag, Aswoensdag… Guus en Erik 
merken op dat ze veel respect hebben voor de carnavalsvereni-
ging: volop feestvieren samen, maar op woensdag ook samen 
naar de kerk!!!

Nu lijkt het net of onze oud-prins en –adjudant alleen maar 
hebben feestgevierd, maar niets is minder waar. Tijdens de 
gehele carnavalsperiode hebben ze zich ingezet voor jong en 
oud, zieken en ouderen bezocht, een ingelijste foto aangeboden 
aan diegenen die niet in staat waren het carnaval te bezoeken. 
En bijvoorbeeld een extra bus geregeld zodat ouderen in staat 
werden gesteld de ouderenmiddag te bezoeken. 

Goede contacten en netwerken aangegaan met buurtvereni-
gingen voor zover deze er nog niet waren. 

Al met al hebben zij zich samen met hun vrouwen voor 
100% ingezet voor de Dubbelkiekers en carnaval in het 

algemeen. 
Het kwartet merkt hierbij wel op dat de Raad van Elf ook 

heel veel voor hen heeft betekend: 
Een keurige groep, allemaal even vriendelijk, kunnen goed 

feesten maar ook hard werken en komen hun afspraken na! 
Grote betrokkenheid. Maken het gehele feest mogelijk. 

Je ziet ze alleen maar feestvieren maar ze verrichten ook 
heel veel werk. Zo’n klein clubje eigenlijk met zo ontzettend 
veel werk wat ze verstouwen. 

Ook moeten er grote complimenten naar de bus- en 
hofchauffeur. De bus was altijd op tijd en Jan (v.d. Vleier) was 
de meest galante man op aarde!! Altijd behulpzaam en altijd 
bereid de dames te helpen met het in- en uitstappen want 

slecht weer was het de afgelopen carnavalsperiode. 
Het leek altijd wel te sneeuwen. Trouwens niet geheel onbe-

langrijk; Jan is als eerste persoon opgenomen als erelid van de 
Dubbelkiekers. 

Erik en Guus willen dan ook afsluiten met de hoop dat ze 
sociaal hun steentje hebben kunnen bijdragen. Ze geven hun 
gelukswensen aan Prins Walter en Adjudant Martin en hofda-
mes. En wensen hen een heel mooi carnaval toe.

Ook de Dubbelkiekers worden gefeliciteerd met hun 11-jarig 
bestaan, hopelijk blijft de vereniging nog vele jaren op een 
zodanige geweldige wijze het carnaval in ons mooie dubbeldorp 
organiseren!! 

En Prinsengarde: super bedankt voor de mooie jassen, ze 
zijn wel een beetje op de groei, zoals Guus het benoemt :”ik  
moet niet te snel draaien anders heb ik ‘m andersom aan!” 
maar superbedankt voor het mooie kado!! We blijven ons 

steentje bijdragen aan CARNAVAL!!!
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Alles heeft zijn tijd!
Het nieuwe millennium maakte veel mensen wakker door hun besef over de tijd. Iedereen reageerde toen erg positief op het 
beleven van het tijdperk/tijdstip van 100 jaar. Met en na de geboorte van
 Christus schreven mensen hun geschiedenis verder. Elf jaar geleden waren we blij en trots, dat we het tweede millennium 
hebben mogen bereiken: een zeldzame gebeurtenis van het bestaan van de mensheid op aarde.

Het besef van de tijd 
brengt ons tot een ontdek-
king: ten eerste, dat we niet 
eeuwig blijven leven; ten 
tweede, dat we onze eigen 
leefperiode kostbaar vinden 
en het nuttig en vruchtbaar 
moeten maken: Carpe Diem! 
(Pluk de dag!). Niet iedereen 
kan het leven genieten, maar 
toch hebben de meeste van 
ons het gewaardeerd en 
blijven we het op prijs stellen. 
Door vreugde en verdriet 

heen zijn wij medemensen voor en met elkaar in de wereld 
geworden, concreter in deze samenleving, en letterlijk in deze 
dorpsgemeenschap Harbrinkhoek-Mariaparochie. Daarom ten 
derde voelen we ons verbonden met de tijd en wij zijn God 
dankbaar dat wij als schepselen met Hem de dagen en de jaren 
mogen vervullen door onze eigen woorden en daden, verstand 
en gevoel, ontvangen en delen…

In die geest kijken we hoopvol uit naar de toekomst!

Elke keer proberen we de goede kanten op te gaan en de 
fouten te verbeteren. Ook gingen onze ogen open door het zien 
en krijgen van nieuwe kansen in de tijd die komen gaat. Onze 
kijk wordt steeds vernieuwd door het vallen en opstaan, maar 
ook door de wijsheid met de jaren heen. In die levensomstan-
digheid, vooral op dat scharnierpunt van mensengeschiede-
nis (2000 jaar) werden hoogstwaarschijnlijk de Dubbelkiekers 
wedergeboren met blijdschap en verstandigheid: zij worden 
dit jaar Elf, een bijzondere verjaardag in de tijdwereld van het 
carnaval. 

De Dubbelkiekers zijn trots op de prestatie van hun elfjarig 
meedoen en meevieren om de vreugde en het positieve van ons 
leven te behouden, terwijl ze tevens met anderen verdriet en 
moeilijkheden op een gemoedelijke manier delen en dragen. 
Het getal “11” wil de carnavalsvereniging van Mariaparochie-
Harbrinkhoek dit jaar heel bijzonder herdenken en feestvieren 
als een steun, een stimulance in onze soms harde en ellendige 
wereld door misverstand en onbegrip. Met dit elfjarig jubileum-
feest hopen de Dubbelkiekers op een verdraagzaam en uitge-
breid samenzijn hier in het steeds groeiende, verbouwde en 
grotere gezelschap  Harbrinkhoek-Mariaparochie. 

En als we naar het hart van mensen blijven kijken en met 
alles rekening houden vanwege liefde en vrede, dan zijn wij de 
heldere en aardige Dubbelkiekers van deze wereld. Dan mogen 
we ook met Jezus samen op weg gaan naar Zijn beloofde 
toekomst: het Paasfeest 2011. Want carnaval blijft altijd een 
voorbereidingsbesef van de tijden tussen: voor vasten, tijdens 
vasten, de Goede Week en Pasen. Onze Lieve Heer is eigenlijk 
de baas van de tijd. Hij is Alfa en Omega, begin en einde: Hij 
begrijpt ons en leeft met ons mee:  “Kunnen gasten op een 
bruiloft soms verdrietig zijn zolang de bruidegom nog bij hen 
is?. Maar er komt een tijd dat de bruidegom van hen wordt 
weggehaald, en dan zullen ze vasten “ (Mat. 9,15). 

Moge deze bruidegom Jezus Christus met U en jullie 
allen zijn bij jullie speciale feest van de jaar!
Van harte proficiat in Christo!
Alaaf!

Pastor Linh

Jubileumcommissie: Harbrinkhoek en 
Mariaparochie in Dubbelkiekers blauw en wit!

In dit jubileumjaar is er een commissie in het leven geroepen om dit heugelijke feit wat extra cachet te geven. Dit is de 
jubileumcommissie geworden. De commissie bestaat uit 5 personen, die niet geheel toevallig ook allemaal lid zijn van de 
kiekersdag en optochtcommissie. De namen: Rosan Lamtink, Loes ten Berge, Christian Besselink, Barry Telgenhof oude 
Koehorst en Harold Smoes.

Als eerste wil deze commissie ervoor zorgen dat Harbrink-
hoek en Mariaparochie in dit jubileumjaar zoveel mogelijk ver-
siert worden. Bij de kiekerskrant worden daarom dit jaar blauwe 
en witte ballonnen geleverd. De bedoeling ervan is natuurlijk 
om hiermee een voorzet te geven voor een geweldige versiering 
van elk huis tijdens Kiekersdag. 

Daarnaast is er voor de vereniging een speciale vlag 
gemaakt. Deze vlag, ontworpen door Margot Wesselink, wordt 
aan al onze bestaande leden uitgereikt, samen met een  blauw 
met witte vlaggenlijn. Hiermee kunnen de huizen op en top 
versiert worden. 

De bedoeling is natuurlijk om dit vanaf nu elk jaar te 
gebruiken, zodat we tijdens de optocht op Kiekersdag kunnen 
genieten van een geweldig versierd dubbeldorp! 

Uiteraard is er in het kader van het jubileum een officiële 
receptie gepland, dit gevolgd door een grandioze feestavond. 
Op het moment van schrijven zit dit nog alles in het verschiet, 
echter ten tijde van het verschijnen van deze krant, zal dit alle-
maal al achter de rug zijn. 

We hopen dat we kunnen terugkijken op  een mooie dag. 
Daarnaast hopen we op een geslaagde optocht in een geweldig 
versierd dubbeldorp!
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Autobedrijf

Jan Alberink
HET ADRES VOOR EEN

NIEUWE OF GEBRUIKTE 
AUTO

Tevens alle reparaties, groot of klein

Hunzeweg 8
Tubbergen

Tel: 0546-622154
Bgg.0546-863718

EDRO Parket is gespecialiseerd in het 
leggen, leveren en schuren van parket-
vloeren.
Verder verzorgen wij ook het onderhoud 
voor uw vloer.
Het schuren en behandelen van de de 
vloer geschiedt uitsluitend door specia-
listen van EDRO Parket. Natuurlijk staan 
wij u graag te woord met een op maat 
gesneden persoonlijk advies.

Parketvloeren en
woonaccessoires

Nieuwe directeur St. Alphonsusschool:  
Jose Scholten, geen drop of chocolade….

Ik ken haar al vanaf de beginjaren ’80 toen we beiden de opleiding, toen nog buitengewoon onderwijs geheten, in deeltijd 
volgden. Samen met oud Harbrinkhoekse Francien Hagenvoort inmiddels al jaren Harmelink geheten. En zoals dat wel vaker 
gaat: ik was haar uit het oog verloren. De dames waren echter na hun studie vriendinnen gebleven. De  hernieuwde kennisma-
king bij het Abrahamfeestje van Jos Harmelink, enige jaren geleden, was uiterst prettig te noemen.  Haar naam? Jose Scholten 
oet Soasel. Toen directeur aan de Openbare basisschool Europa in Enschede en vanaf begin dit schooljaar  opvolgster van Ge 
Kotteman  en directeur van de rk. Basischool St. Alphonsus in Mariaparochie. Wat heeft Jose met carnaval? Kiest ze chocolade 
of drop? Stad of platteland? Kent ze prins Walter en adjudant Martin? 
Een verslag van een gesprek met een pittige dame,  samen met haar man woonachtig in Hengelo, en rijdend in een Renault 
Laguna. Het is maar dat U het weet…..

Wie is Jose Scholten?
Al een ruim aantal jaren 

geleden geboren in Saasveld 
en opgegroeid in een boe-
rengezin met zes kinderen 
(eerlijk verdeeld drie om 
drie). Opa en oma Leemhuis 
woonden in Albergen aan 
de Vleerboersweg en ik ging 
daar vaak op bezoek. De 
lagere school volgde ik in 
Saasveld aan de Bernardus-
school, ging het voortgezet 
onderwijs doen en slaagde 
in 1978 als onderwijzeres 

aan de pedagogische Academie Mgr. Hoogveld in Hengelo. Ik 
kreeg een baan in het buitengewoon onderwijs, een school 
voor moeilijk lerende kinderen, de Van Voorthuizenschool in 
Enschede, daarna ben ik gedurende 10 jaar leerkracht geweest 
aan de Tender, een school voor kleuters die in hun ontwikkeling 
bedreigd werden. Ik werd vervolgens adjunct aan de Europa-
school in Enschede een basisschool in het regulier onderwijs. 
Hier werd ik na een half jaar directeur en heb dat tot 2010 
gedaan.

Waarom de St. Alphonsusschool?
Ik wilde van een middelgrote school naar een grote school. 

Momenteel hebben we 435 leerlingen op de St. Alphonsus. De 
gemoedelijkheid van de school en haar omgeving spreekt mij 
aan. Het lijkt een iets rustiger tempo van leven van stad naar 
platteland maar hier op de rand van stad en platteland is een 
andere dynamiek. De betrokkenheid van ouders bij de school 
van hun kinderen spreekt me ook erg aan. We barsten niet uit 
het gebouw wat het aantal leerlingen betreft. Ouders kiezen 
hier bewust voor de gemoedelijkheid van een dorpsschool.

Het getal 11 speelt in de carnavalstijd een rol van betekenis. Wat 
zegt jou het getal 11 en waar is Jose Scholten over 11 jaar?

Als ik aan 11 denk dan denk ik aan de 11 jaar dat ik werkzaam 
was aan de Europaschool in Enschede.  Waar ik over 11 jaar ben? 
Daar kan ik geen voorspelling over doen. We kijken wat de toe-
komst ons brengt. Misschien iets in de beleidsmatige kant van 
het onderwijs. Ik zou zeggen laat het maar een avontuur zijn.

Ik kijk wel wat er op mijn pad komt. 

Nu we het toch over carnaval hebben. Wat heb jij met carnaval? 
In Saasveld is mijn broer Harry een keer prins geweest. 

(Buismankearls) Carnaval en vrijwilligerswerk hebben als 
kenmerk dat ze het cement van de samenleving vormen. Ik ben 
meer van de boerenkiel, rode zakdoek en spiekerboks. Ik heb 
begrepen dat de Dubbelkiekers hier op school komen feestvie-
ren en uiteraard maken we er dan samen een mooi feest van.

Al kennis gemaakt met prins Walter en adjudant Martin?
Walter? O Walter Busscher. Het is hier veel Busscher. Zit hij 

niet in het bestuur van de De Haambrink? Volgens mij wel. En 
Martin Oude Avenhuis? Die zal ik nog wel leren kennen neem 
ik aan. Ik ben hier nog niet zo lang in Harbrinkhoek/Mariaparo-
chie dat ik alle mensen al ken….

Ach Jose je bent in ieder geval al mooi op weg en we gaan er 
vanuit dat ook de St. Alphonsusschool samen met de Dubbel-
kiekers haar 11 jarig bestaan op een feestelijke wijze vorm mag 
geven. En wat de vraag betreft wat ze zou kiezen drop of choco-
lade zei ze geen drop of chocolade maar drop en chocolade….

Wees gegroet, Henny Oude Geerdink
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Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Edwin Kroeze, 35 jaar. 
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben commercieel technisch adviseur bij Voskamp Deur-

techniek.

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Ben in 2000 betrokken geweest bij de oprichting, ben er 

sindsdien blijven hangen en organiseer en vier nog met veel 
plezier carnaval. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Ik maak onderdeel uit van de financiële commissie, regel de 
ouderenmiddag en verleen wat hand- en spandiensten bij de 
sponsor- en technische commissie. Tevens help ik schrijven in 
ons Kiekersblad, ben dus een manusje van alles. 

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven?
De achteruitrijdactie van onze 1e adjudant (Raymond 

Hofsté). Mijn toenmalige auto, een Suzuki Swift, was gebom-
bardeerd tot Hof (ste) auto. Raymond heeft deze auto, vakkun-
dig vol gas, al achteruit rijdend, in zijn eigen auto geparkeerd! 

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Jurgen Broenink, 33 jaren jong
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij De Delmar Kantoormeubelen te Gees-

teren. Ik zorg ervoor dat de meubelen op plaats van bestem-
ming komen en alles wat daar bij komt kijken. 

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Ik was toen nog niet aangesloten bij een vereniging in ons 

dorp, ben ook geen sporttypje dus carnaval was een goede 
optie voor mij. Door samen een carnavalsvereniging te begin-
nen leek mij een leuke manier om met andere mensen in 
contact te komen en te leren kennen. Ook vind ik het een voor-
recht om voor anderen zoiets te mogen organiseren. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Ik heb vanaf het begin in de technische commissie gezeten. 
(prinsenwagen, zaal in orde maken en allerlei nevenactiviteiten 
waarbij de handen moeten wapperen)

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven?
De allereerste keer dat we bij de Spar onze eerste Kiekersdag 

beleefden. Niemand had toen verwacht dat de zaal vanaf het 
begin al bomvol zat.

Commissie nader bekeken: De Galacommissie
Zomer 2007, oud Prinsen achter de borrelnoten en bier cq droge witte.
Onderwerp; we zijn nu al met z’n achten, wat gaan we doen met de optocht.
Een paar uur later bestaat er de “Dubbelgarde”, komt er een stadsbus voor het vervoer naar, van en tijdens de diverse 
optochten in de Gemeente Tubbergen, worden er jassen besteld voor een uniforme uitstraling en wordt er ook iets gemom-
peld over een soort Galavoorstelling.

Korte tijd na deze bewuste avond zitten Silvo Wigger, Erik 
Busscher, Henk Groothuis, Marije Alberink en Hugo Olde Olthof 
aan een keukentafel. Dit zichzelf opgerichte groepje enthousi-
astelingen gaat tegenwoordig door het leven als “de galacom-
missie”.

In de keuken van Erik (sorry, van Mareti) ontstond het ene 
idee na het andere en dit vijftal was al snel overtuigd van het 
kunnen slagen van een gala-avond.

Zoals wel vaker stuitte ook deze organisatie op het eerste 
probleem; er was in het korte jaar 2007/2008 geen avond meer 
vrij. Wat nu...natuurlijk werd er niet in problemen maar in 
oplossingen gedacht en het geniale idee opgevat om de zon-
dagmiddag na het grote Gemeentegala als datum te pakken.

Deze zondagmiddag is ontzettend goed aangeslagen en 
gebleven.

De organisatie krijgt van het bestuur van CV de Dub-
belkiekers de vrije hand en enige scepsis, maar geen budget. 
Toch weten ze in het eerste jaar al een geweldig programma in 
elkaar te draaien. Dans, humor, zang, roddel, buut, geweldige 
artiesten, humoristisch aan elkaar gepraat door Jeroen Oude 
Hendriksman. Al met al een bonte verzameling van vermaak, 
wat wordt samengevat op het eerste affiche: Bonte Middag.

Uitverkocht was de zaal, de mensen werden vermaakt en de 
afterparty duurde lang. Een evaluatie leverde een aantal kritiek-
puntjes op, maar overheersend was; hier gaan we mee door en 
in 2009 niet één, maar twee voorstellingen.

Natuurlijk lukte dat, evenals in 2010 beide uitverkocht.
Mogelijk gemaakt voor iedereen die in is voor een paar uur 

vermaak van de bovenste plank en wie is dat nou niet?
Mogelijk gemaakt door de vaste crew als Wout Oude Aven-

huis voor muziek, beeld en licht, Jeroen Oude Hendriksman 
voor de presentatie, de dansmariekes met elk jaar weer een 
geweldig nieuw optreden, het hofkoor met eigen nummers, 
onze eigen Dubbelbloazers horen er bij, buuts van Leonie 
en Daphne, Roy, Barry en Koen, roddel door Erik en Martin, 
gortdroge humor in de optredens van de Dubbelgarde met een 
hilarisch gastoptreden van `Max van de Spar`. Optredens van 
buren en familie van de Prins, ingevlogen artiesten van buiten 
onze dorpsgrenzen, niets is te veel voor een paar uurtjes lol.

De redactie van dit blad wilde u als lezer een inkijkje geven 
in de vergaderingen en voorbereidingen van de galacommissie.

Dit blijkt echter een nogal gesloten clubje, de vergaderingen 
zijn niet openbaar en aanwezigheid van een van de redactiele-
den wordt al helemaal niet op prijs gesteld. In de wandelgangen 
wordt gefluisterd dat er naast de gala voorbereidingen ook vele 
privé zaken worden besproken.

Dit word door niemand bevestigd, al is het wel verbazing-
wekkend dat de kastelein van café `de Roddel` wel bij de 
overleggen aanwezig is!

Afijn, de commissie bestaat nog in de zelfde setting als bij 
de oprichting, en ze hebben er ook nog net zoveel zin in om in 
2011 weer een tweetal geweldige voorstellingen neer te zetten.

De Gala commissie
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Om twee uur is alles gereed en kunnen we eindelijk vertrek-
ken. Met een rit van ± 250 km voor de boeg zal het wel niet al te 
vroeg worden. Vers onderweg komt Frank tot de ontdekking dat 
hij zijn digitale chauffeurspas niet op de ruststand heeft gezet 
tijdens het laden. Daarom moeten wij verplicht drie kwartier 
pauze nemen. We verenigen het nuttige met het aangename en 
laten ons een heerlijke uitsmijter voorschotelen. 

Het is drie uur, kerst-
middag is merkbaar op de 
weg, en wij hervatten onze 
terugreis. Door de extreme 
winterse omstandigheden is 
de A59 afgesloten en worden 
we omgeleid over de A58. 
Hier is men echter ook met 
werkzaamheden bezig en er 
is maar één rijstrook beschik-
baar. We komen in een file 
terecht van 6 km, lijkt niet 
al te veel, maar het kost ons 
drie uur om dit verkeersin-
farct te doorkruizen. Vers de 

vlam weer in de pijp is Frank weer genoodzaakt een verplichte 
stop te maken. Vol goede moed duiken wij een tankstation in 
en gaan hier onder een genot van de zoveelste bak koffie heer-
lijk staan gallen. Time flies when you’re having fun!  

De kerstmiddag is over 
gegaan in kerstavond. We 
rijden weg van de parkeer-
plaats en naderen Tilburg, 
nog maar 200 km te gaan. 
Het geluk lacht ons toe want 
de meeste weggebruikers 
zijn verdwenen, dus vol 
gas richting Harbrinkhoek. 
Onderweg wordt met het 
thuisfront gebeld. Deze 
reageren zeer enthousiast op 
de late terugkomst. Brenda 
Tieman reageert met “ik zal 
wel ALLEEN All you need is 
love kijken, kan ik het geluk van een ander mooi bekijken”. 

Ook Karin Waayer veroordeeld zich zelf tot dit programma 

en laat de hormonen van een 
zwangere vrouw de vrije loop. 
Mooi hé carnaval. 

Het is 22:30 uur kerst-
avond en via een dichtge-
sneeuwde rondweg bereiken 
wij onze eindbestemming 
Haarhuis. Onze King of the 
Road stuurt vakkundig zijn 
23 meter lange combinatie de 
bebouwde kom in en plaatst 
de lading aan de Jannes Brou-
werstraat. 

Onze nieuwbakken Prins 
en Adjudant met hun hofda-
mes staan al klaar om ons te 
verwelkomen met een heer-
lijke Mummelman en een 
hapje. Deze gaan er natuur-
lijk wel in. Veel tijd om te 
borrelen is er niet want alles 
moet nog worden afgeladen. 
Rond 01:00 uur (joa leu 1e kar-
stdag) staat alles op zijn plek. 
Snel het materieel wegbren-
gen om daarna bij Broenink 
in de keuken af te pilsen en 1e 
kerstdag in te luiden. 

Het was een mooie 
en lange dag, er moet 
nog het nodige werk 
worden verzet. Maar 
zoals zovaak gezegd 
tijdens deze dag: 
“vake be’j te bange”.

takelt alles met zijn kraan op de dieplader.
Dit alles onder het toeziend oog van onze alleskunner, die 

ongevraagd her en der met adviezen strooit. Ergens zal dit voor 
iemand te veel zijn geworden want op een gegeven moment 
dondert de schaarladder boven op Dennis zijn bolletje en trekt 
er een mooie jaap in. Aangezien hij de avond ervoor enige 
sapjes had genuttigd hoef ik u niet te vertellen in welk tempo 
het bloed zijn hoofd verlaat. 

Dennis wordt direct 
afgevoerd naar de eerste 
hulp alwaar er 6 krammen 
in zijn hoofdhuid worden 
geschoten.  Er wordt direct 
geconstateerd dat hij geen 
hersenschudding kan 
hebben, daarvoor hoef je 
natuurlijk geen dokter te 
zijn, verder is alles oké met 
Dennis.

Met volle vracht op Kerstnacht:
Het is al weer een jaartje of vijf geleden dat een groep wagen fetisjisten de zuidelijke contreien van Nederland en het 
aanliggende Belgische Limburg afspeurden naar een geschikte carnavalswagen. Na veelvuldig optochtgeweld was onze 
bestaande wagen toe aan vervanging. 
Bovenvermeld clubje ging wederom op jagers pad en kwam met een nieuwe creatie huiswaarts. Dit ging niet geheel vanzelf 
zoals onderstaand valt te lezen.

Het is vrijdag  24 december 04:45 uur, de wekker gaat veel 
te vroeg in huize Kroeze (deze man staat volgens velen normaal 
niet voor 07:30 uur op).  Het proviand voor die dag wordt klaar 
gemaakt, koffie, brood, slaatjes en natuurlijk een harde worst. 
Bepakt en bezakt op naar de King of the Road Frank Tieman. 
Deze zit al klaar met een bak koffie en heeft een prettige ver-
rassing in de keuken zitten. Onze alleskunner en Multi-talent 
Dennis oude Booyink. Hij wil deze volgens hem “Siberische 
missie” niet missen. 

Om 06:00 uur is er afgesproken met onze andere chauffeur 
Casper Stroot bij het AC motel in Holten. Deze werd vergezeld 
door zijn lieftallige blonde vriendin, die deze dag de rit van 
haar leven heeft gekregen. Mark Tibbe en Koen oude Vrielink 
begeleiden het transport met een personenauto. Na een stevige 
bak koffie wordt er koers gezet richting Halsteren (op de grens 
van Brabant en Zeeland).

De sneeuw komt met bakken uit de hemel, maar dit is 
voor onze King geen enkel probleem. Koelbloedig en met een 
getrainde rechtervoet dendert Frank zijn 30 tons combinatie 
over ‘s lands snelwegen. Om Dennis te vermaken en rustig te 
houden wordt er een dvd’tje opgezet. 

rijden zij 70 km terug om het vergeten potje goud op te halen. 
Eenmaal voorzien van de nodige Euries zetten zij vol gas de ach-
tervolging in op het konvooi van cv De Dubbelkiekers.

09:30 uur, we arriveren in Halsteren. We zijn vroeger dan 
verwacht, en er is nog maar één persoon aanwezig. Deze is de 
rotzooi van de doorzak partij van de vorige avond nog aan het 
opruimen. Zoals het een goed gastheer betaamt start hij direct 
met het zetten van een goede pot koffie. 

Na een half uurtje te hebben bij gekletst zijn de hulptroe-
pen gearriveerd. 4 heren van cv het Vagevuur starten met het 
demonteren van de wagen. Iedereen doet zijn ding en Dennis 
hef sien haand bien potlood. Twee uur lang wordt er driftig 
gesleuteld, de wagen is gedemonteerd en kan op de dieplader 
worden gereden. Lademeister Tieman zorgt dat zijn lading goed 
vast komt te zitten met voldoende trek- en spanbanden. Casper 

Edwin en Frank raken aan de praat over van alles en nog wat 
totdat Kroeze zich realiseert dat hij een belangrijk onderdeel 
van die dag thuis heeft laten liggen. HET GELD om de wagen te 
betalen.  Even de situatie overziend belt hij Mark Tibbe op en 
brengt voorzichtig het  gerezen probleem ter sprake. Deze kan 
het niet geloven en maakt hem tussen zijn oren uit voor alles 
wat god verboden heeft. Maar plichtsgetrouw als deze man is 
laat hij Koen de auto draaien. In Siberische omstandigheden 
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Oet kek’n

Wat is jouw taak of functie binnen de vereniging geweest?
Tja, als ik eerlijk ben dan weet ik dat zelf eigenlijk niet meer 

zo goed. Het idee om een carnavalsvereniging op te richten is 
ontstaan rond de zomer van 1999 kan ik mij herinneren. Op dat 
moment was het dubbeldorp Harbrinkhoek / Mariaparochie 1 
van de weinige dorpen zonder een echte vereniging en dat was 
velen een doorn in het oog. Zeker als je bekijkt dat carnaval 
vieren er al goed in zat bij de inwoners van het dubbeldorp. Op 
de lange avonden in het feest in Tubbergen, Albergen of Olden-
zaal kwam ik toch regelmatig een dorpsgenoot tegen die niet 
echt meer recht uit de ogen keek, laat staan dat hij of zij in een 
rechte lijn naar het toilet kon lopen. 

Het idee is vervolgens ontstaan aan de stamtafel bij “de 
Spar “ waar een aantal “vakidioten “op het gebied van feest en 
vertier een aantal avonden opofferde om eens te kijken of dit 
van de grond zou komen. Al met al staan mij de lange avonden 
met veel lol bij daar aan die stamtafel. Waar ik samen met 
Charlotte Alberink ongetwijfeld in de commissie heb gezeten 
van de feestavond en niet van het dagprogramma. Maar dat was 
natuurlijk in die tijd als horecastel op de Spar logisch.    

Wat is jou als hoogtepunt of mooie anekdote bijgebleven van 
jouw periode met of bij de Dubbelkiekers?

Echt anekdote`s kan ik me na deze 11 jaar niet echt meer 
fris voor de geest halen. Wat ik destijds wel echt als hoogtepunt 
beschouwde was het grote enthousiasme in het hele dorp, in 
de diverse verenigingen en op de scholen om mee te werken 
aan een geweldig feest. Het bracht het hele dorp samen en het 
was dan ook mooi om te zien hoe bijvoorbeeld de lagere school 
meteen alles op alles zette voor de optocht. Verder was het 
bijzonder om te zien dat ook de KPJ destijds zijn beste beentje 
voor zette om er een geslaagd feest van te maken. Al met al 
een mooie versmelting van een dubbeldorp dat 11 jaar na dato 
nog steeds op een prachtige wijze wordt gevierd en ik hoop van 
harte dat de komende 111 jaar er nog vele prinsen mogen volgen! 

Hoe beleef en of vier je nu carnaval?
Tja, een aantal jaren geleden ben ik verhuisd naar Drachten 

in Friesland. En een Fries is eigenlijk wel in voor een feestje maar 
dat hele carnaval hebben ze niet echt begrepen. Dus eigenlijk 
moet ik toegeven dat ik geen carnaval meer vier of beleef.

Maar daar komt dit jaar eindelijk weer verandering in want 
ik ben gelukkig uitgenodigd om het komende carnaval weer te 
vieren in Harbrinkhoek en dat is een uitnodiging die ik niet kan 
weigeren. Ik neem dan een aantal mensen uit Friesland mee 
en wie weet, misschien worden ze wel aangestoken door het 
carnavalsvirus en vieren wij hier in Drachten in 2023 ons 11 jarig 
jubileum.

Wat deed je in het dagelijks leven (werk, studie?) ten tijde van je 
actieve tijd bij de vereniging en wat doe je nu?

Ik was op dat moment samen met Charlotte Alberink 
eigenaar van Cafe party-centrum “de Spar”. Ik heb in die periode 
met veel plezier mijn avonden gedraaid in het cafe en in de 
zalen tijdens feesten en partijen. Ik kijk altijd met een warm 
gevoel terug naar die periode waar er altijd wel ruimte was voor 
een stukje gezelligheid. 

Op dit moment werk ik als sales en franchise manager voor 
Mediq Farma Nederland. Dit is een apothekersketen die je wel-
licht kent uit de regio of van de TV. Ik verzorg daar de activi-
teiten voor de zelfstandige apothekers die de formule voeren, 
om deze vervolgens te begeleiden in hun bedrijfsvoering en 
strategische marktbenadering.

Het enige wat dus nog overeenkomt met de periode bij “de 
Spar” is iedereen die de drempel overkomt een gastvrij welkom 
heten al snappen de meeste mensen in de apotheek dat nog 
niet echt hahaha. Misschien moeten we daar maar eens bier 
gaan verkopen voor de gezelligheid.

Verder ben ik sinds 24 november j.l vader geworden van een 
zoon Martijn. En daar gaat zoals alle pappa`s en mamma`s wel 
zullen weten veel tijd in zitten.

Wat zou je willen zeggen tot alle carnavalsvierders van ons Dub-
beldorp?

Ik kan maar 1 ding zeggen lijkt me!! 
GA ZO DOOR MET DE VERENIGING EN OP NAAR HET VOL-

GENDE JUBILEUM!!!!

Groeten,

Bas van Losser 

Kleurplaat 2011
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Junioren (NIEUW !!!)
Hallo Carnavalsvrienden en andere feestgangers uit ons 

mooie dubbeldorp en omstreken!!!!
Graag willen we jullie voorstellen aan een nieuwe club 

dansmariekes!
Jullie zullen nu allemaal wel denken alweer nieuwe dans-

mariekes??? Ja De Dubbelkiekers zijn op dreef en presenteren 
daarom vol trots een derde groep meiden:

De junioren dansmariekes!!!!
Na minioren en senioren dansmariekes hebben we nu dus 

ook junioren! Dit zijn meiden die in groep 8, 1e of 2e brugklas 
zitten. We zullen ze in het kort aan jullie voorstellen:

De eerste is Merle Elferink:
Merle is woonachtig aan de Wilgenhof in Harbrinkhoek en 

zit momenteel in de 2e brugklas van Canisius. Merle vindt car-
naval vieren heel erg leuk en door bij de dansmariekes te gaan 
hoopt ze nog meer mee te kunnen maken van de carnaval.

De tweede is Marell Timmerhuis:
Marell is bijna een buurmeisje van Merle en daarmee dus 

ook woonachtig in Harbrinkhoek, in de mooie wijk Dannen-
kamp 3 (waar ook onze oud prinsen Silvo en Peter wonen en 
niet te vergeten afjudantje Noppie). De moeder van Marell kent 
de Dubbelkiekers al omdat ze lid is van de Dubbelbloazers en 
nu wordt het tijd dat Marell ook kennis gaat maken met onze 
vereniging

De derde is Manon oude Nijhuis:
Manon woont evenals de vorige twee dames ook in het 

mooie Harbrinkhoek. Ze zit momenteel in groep 8 van de St. 
Alphonsus school. Ook Manon en haar familie vallen dit jaar 
letterlijk met hun neus in de carnavalsboter. Manon gaat dat 
doen met haar danskwaliteiten en de moeder van Manon helpt 
ons bij het in elkaar zetten van de nieuwe galakleding! (Annet, 
nogmaals bedankt, TOP!)

Mini kiekertjes
Hier zijn we weer.... De Mini-kiekers!! Vol energie, vreugde 

en gezelligheid! We hebben er weer ontzettend veel zin in! Het 
is ons geweldig bevallen om danseresjes van de Dubbelkiekers 
te mogen zijn en we hebben genoten van het eerste jaar! 

Plezier staat bij de mini-kiekers altijd voorop en er worden 
ook nog eens goede resultaten behaald, we zijn namelijk maar-
liefst als 2e geëindigd bij het dansgardeconcours te Fleringen 
in 2010. Dit jaar hopen we weer zo te mogen schitteren! Dit 
jaar hebben we onze groep versterkt met Pam Busscher en 
Demi Oude Hendriksman! Wij weten wel zeker dat het goed 
zal komen met hun, het carnaval vieren zit ze namelijk in het 
bloed! Dit jaar is het een speciaal jaar, het is de 11e verjaardag 
van onze carnavalsvereniging. Daarom worden we helemaal in 
nieuwe galakleding gestoken. Een aantal naaisters zijn al druk 
bezig om dit tip top in orde te maken. Samen met de junioren 
en senioren gaan we ook nog een dansje doen, leuk he! Om een 
eenheid als vereniging te vormen gaan we dit jaar allemaal de 
eigen dans in de musicalsfeer houden.. laat u verassen!! Verder 
willen we de nieuwe junioren dansmariekes welkom heten! Wij 
vonden het vorig jaar geweldig, hopelijk zullen zij dat dit jaar 
ook zo voelen! 

Liefs, De Mini’s 

Dansmariekes CV De Dubbelkiekers 2010-2011
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De vierde dame is Christel Meijer:
Uiteraard is ook Christel woonachtig in ons o zo mooie dub-

beldorp en omdat zij carnaval zo’n leuk feest vindt heeft ze ook 
besloten om onze vereniging te komen versterken. Christel zit 
in de 2e brugklas van Canisius en is ook lid van Jong Nederland.

De vijfde dame is Marit Nordemeule:
Marit is ons vijfde supertalent dat we hebben weten te 

strikken. Zij zit net als Merle en Christel in de 2e brugklas en 
gezamenlijk zijn zij dus het oudste trio van dit nieuwe stel. 
Marit’s moeder is geen onbekende in ons Dubbeldorp en Marit 
treedt dus nu in haar voetsporen door lid te worden van onze 
geweldige club!

De zesde en laatste dame van het stel is Bo Addink:
Bo woont met haar vader, moeder en zusje in Maria Paro-

chie en heeft vanaf de zijlijn al veel carnaval gevierd. Oom 
Edwin was immers de eerste Prins van ons Dubbeldorp en Tante 
Wendy heeft jaren de kindercarnaval georganiseerd. Daarbij 
weten Bo’s ouders ook wel hoe ze carnaval moeten vieren. 
Logisch dus dat Bo ook onze club is komen versterken. Bo zit in 
de 1e brugklas van Canisius.

Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we er dus een 
super leuke nieuwe groep bij. Deze meiden zijn razend enthou-
siast om zich te laten zien komend carnavals seizoen en zullen 
dan ook persoonlijk worden voorgesteld. Momenteel zijn we 
druk bezig met een spetterende nieuwe dans. Deze zullen 

ze laten zien tijdens de gala’s, Kiekersdag en uiteraard ook 
het Dansgardeconcours. We hopen dat jullie dan allemaal 
komen kijken en ze aanmoedigen want dat verdienen ze, deze 
TOPPERS!!!!!! 

Deze meiden worden begeleid door Brenda Haselbekke, 
Anke Lansink en Ellen Alberink. 

Wij gaan nu nog even verder met oefenen en hopen jullie 
allemaal snel te zien!

Groetjes van de Junioren Dansmariekes
& Brenda, Anke en Ellen

Senioren
We zijn allemaal goed uitgerust na de zomervakantie, nou 

ja… uitgerust… we kunnen er in ieder geval weer flink tegenaan. 
We hebben er dan ook veel zin aan! 

Even een opfrisser voor jullie wie we ook alweer zijn, voor 
het geval dat jullie ons vergeten zijn….

Als eerste stellen we aan jullie voor: Birgit Hannink, 18 jaren 
jong, blondine en blauwe ogen. Birgit houdt uiteraard van 
dansen, uitgaan, volleyballen, studeren en vakken vullen.

Dan volgt Linda Geerdink, 16 lentes jong, een soort van 
brunette, blauwe zwoele ogen. Linda houdt van voetballen, 
dansen, uitgaan, pilsen, kerels en niks doen.

Dan gaan we naar de volgende dame, Melanie Bisschop,  
16 jaren jong en houdt van volleyballen, uitgaan, plantjes poten 
en blonde kerels.

Ook Lisa Busscher staat dit jaar weer paraat! De blondine 
met wat krullies en blauwe ogen is 17 jaren jong. Ze houdt van 
volleyballen, vriendje lief, vakken vullen en onvoorstelbare 
feiten vertellen. 

Dan als laatste hebben we Eline Haarhuis, blondine en 18 
lentes jong. Eline houdt van knippen en kleuren, kletsen, bor-

relen, roken en uiteraard dansen en shoppen!  Kortom een en al 
gezelligheid in de groep! 

Zoals jullie nu vast hebben ontdekt zijn we dit jaar met  
5 dansende meiden. Vorig jaar heeft Laura Lamtink ons verlaten 
en nu vormen we een groep van 5 dames.

Zoals andere jaren worden we dit jaar begeleidt door de 
crewleden; Nicole Klein Haarhuis en Anne Sand.

Anne Sand, ook wel Sandje genoemd, deze oale doos is 
alweer 24 jaar oud. Ze houdt van dingen berijden en net als 
de andere dames van uitgaan en dansen! Ook houdt Anne van 
lekkere geurtjes om zich heen…. Ditzelfde geldt ook voor Nicole 
Klein Haarhuis, onze oma is alweer 26 jaar oud. Ook Nicole 
houdt wel van een feessie en uitgaan.

Samen vormen wij een hechte groep en hebben dan veel lol 
tijdens de oefenavonden en tijdens de feesten. Wij hopen jullie 
allen te mogen begroeten tijdens de prinsbekendmaking, waar 
wij uiteraard voor u een dansje zullen gaan wagen. Ook hopen 
we op veel support tijdens het dansconcour, we beloven u, het 
wordt een beestachtige dans!

Graag tot dan!



Jelle
Autoschadeherstelbedrijf
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7615 PZ Harbrinkhoek 
Tel: 0546 – 873021 

Fa. Theo Goossen Autoschade
Almeloseweg 159
7615 NA  Harbrinkhoek

Tel: 0546-866928
Fax: 0546-869243

www.goossenautoschade.nl

Voshaarsweg 15
7615 NG Harbrinkhoek

Tel.: 0546-866954
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Oet kek’n
Naam? Rita Punt

Wat is jou taak of functie binnen de vereniging geweest?
11 jaar geleden had ik het gevoel dat ik in een dorp was 

komen wonen waar weinig te doen was/ te beleven viel. Ik had 
toen twee jongens van 6 en 4 jaar en bedacht me dat het wel 
leuk zou zijn om een carnavalsvereniging op te zetten. Met dit 
idee ging ik toen naar Charlotte van de Spar. Zei gaf mij toen 
te kennen dat er ook een groepje jongens met dit zelfde idee 
rondliepen…. Ik ben toen op zoek gegaan naar een vrouwelijke 
partner (Sonja Busscher) en samen met de jongens zijn we om 
tafel gaan zitten. Het idee was geboren en de plannen werden 
gesmeed. 

Wat is jou als hoogtepunt of mooie anekdote bijgebleven van 
jou periode met of bij de Dubbelkiekers?

Mij bijgebleven is dat wij eerst de naam Dubbeldrieters 
hadden bedacht. Hierop kwam veel weerstand en daarop is toen 
besloten om de naam te wijzigen in de Dubbelkiekers. Dit snap 
ik nog steeds niet.

Hoe beleef en of vier je nu carnaval?
Nu geniet ik ervan dat mensen genieten van de carnaval. Ik 

zelf ben niet (meer) zo’n feestbeest. Ik ga af en toe nog wel mee 
met mijn vriendje (Prins Henk).

Wat deed je in het dagelijks leven (werk, studie?) ten tijde van je 
actieve tijd bij de vereniging en wat doe je nu?

Ik werkte destijds in de Jeugdzorg en dat doe ik nog steeds. 
Ik zit nu bij de crisisopvang voor jongeren.

Wat zou je willen zeggen tot alle carnavalsvierders van ons  
Dubbeldorp?

Geniet ervan!

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Barry Telgenof Oude Koehorst, 37 jaar. 
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Werkzaam bij Eriks Servicecenter Almelo als… moeilijk uit te 

leggen.

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Waarom niet, is gewoon iets wat je mee gemaakt moet 

hebben. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Optochtcommissie, Jubileumcommissie, optreden tijdens 
eigen Gala

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven? 
Sleuteluitreiking van onze eigen Sleutelprins Henri 1. 
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Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Ewald Broenink, net 40 jaar geworden. 
Woonplaats: Vriezenveen (Weiteman) 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Administratief medewerker bij Twente Milieu. Verder 

getrouwd met Ellen en vader van Britt van 2.

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Ja, als 1 van de oprichters kwam ik automatisch ook in de 

Raad van Elf. Dit doe ik met veel plezier, al denk ik er wel soms 
over het stokje over te dragen. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

Op dit moment beheer ik de internetsite en help met allerlei 
hand- en spandiensten. Verder ben ik hoofd bouwcommissie 
geweest. 

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven? 
Ja, het bestaat uit vele hoogtepunten. Als sleuteldorp mee-

rijden in de Verlichte Optocht.

Kiekt nog steeds
 

Naam en leeftijd: Jeroen Oude Hendriksman, 39 jaar.
Woonplaats: Harbrinkhoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sales manager bij Heisterkamp Transport BV. 

Waarom bij de Raad van Elf/ Dubbelkiekers?
Als medeoprichter van de vereniging kwam ik automatisch 

in de Raad van Elf. 

Wat doe je op dit moment binnen de vereniging, wat heb je zoal 
gedaan?

In de eerste jaren hadden we nog geen commissies en deed 
iedereen alles. Ben nog enkele jaren voorzitter geweest en nu 
ben ik begeleider van Prins en Adjudant.

Wat is het hoogtepunt dat je het meest is bij gebleven? 
Een specifiek hoogtepunt is moeilijk te noemen of het moet 

mijn afscheid zijn geweest als voorzitter, een heel bijzonder 
moment. Maar ook de allereerste optocht, eerste prinsenwagen, 
eerste .. enz., enz.
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Postbus 156
7600 AD Almelo

Sniederhof 13
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Tel.: 0546 - 86 32 27
Fax: 0546 - 49 16 00

E-mail: elektrotechniek@brusche.nl

KOMPLEET IN 
ELEKTROTECHNIEK

Achter de schermen

Het gebeurd vaak dat een vereniging stille krachten bezit, mensen die heel veel doen maar niet of nauwelijks op de voorgrond 
treden of in de spotlights staan.
Zo ook bij de Dubbelkiekers. Natuurlijk kent iedereen de voorzitter en er zullen veel Dubbeldorpers zijn die een of meerdere 
leden van de Raad van Elf kennen, of van de dansmariekes, of van het hofkoor om maar eens even wat te noemen.

Omdat die stille krachten ook superbelangrijk zijn, leek het 
ons leuk om in deze editie van ons Kiekersblad een tweetal van 
deze mensen aan u voor te stellen.

Het betreft hier diegene die ons eigen Kiekersblad in elkaar 
zet, die alle stukjes, die worden aangeleverd door de verschil-
lende schrijvers, samenvoegt tot een geheel en daar ook nog 
een leesklare brok van maakt.

Die ervoor zorgt dat alle sponsoren met het juiste formaat 
advertentie in beeld komen, en die het een en ander opleukt 
zodat het er ook nog fraai uitziet.

Omdat we in deze editie ook speciaal aandacht schenken 
aan een stukje historie, willen we beginnen met onze eindre-
dacteur van de eerste uren, namelijk Elise Goossen. 

Elise kent waarschijnlijk iedereen wel, woonachtig aan de 
Kottestraat te Harbrinkhoek en hofdame van onze oud prins 
Henri 1, juist ja, de sleutelprins.

Elise heeft in den beginne de draad spontaan opgepakt en 
is er verantwoordelijk voor dat we een grote sprong hebben 
gezet in de gehele lay-out van ons boek. Waar de eerste editie 
nog niet veel meer was dan een verzameling aan elkaar geniette 
A4-tjes, daar zorgde Elise ervoor dat de boekjes die erna 
kwamen er ook als een boekje uitzagen en een eigen “smoel” 
hadden.

In de beginjaren was de digitale revolutie nog niet zo 
vergevorderd dan heden ten dage, wat betekende dat heel veel 
sponsoren hun logo’s nog niet digitaal beschikbaar hadden. Dat 
betekende voor Elise dus vaak fröbelen met visitekaartjes of 
andere papiertjes die haar in de handen werden gedrukt. 

Tussen de bedrijven door fungeerde ze ook nog als een soort 
van hoffotografe. Voorwaar een prestatie van formaat.

Dit heeft ze volgehouden tot het sleuteljaar 2006. Daarna 
werd het haar allemaal te druk en moesten we druk op zoek 

naar een vervanger. 
Dat was nog best lastig, want we zochten iemand die bereid 

was hier veel tijd in te steken, enige affiniteit had met de carna-
val en het liefst ook een binding met Harbrinkhoek/Mariaparo-
chie. En niet geheel onbelangrijk, deze persoon moest ook nog 
wel enig verstand hebben van de computerprogramma’s die 
voor het opmaken van zo’n boekje gebruikt worden.

Na lang zoeken vonden we die persoon in de vorm van Erwin 
Booijink, die dus nu alweer vanaf 2007 de eindredactie voor ons 
Kiekersblad verzorgt. 

Erwin is van oorsprong een ras-Harbrinkhoeker, aangezien 
hij jarenlang met zijn ouders aan de Dannenkampsweg heeft 
gewoond.

Sinds enige jaren woonachtig te Albergen samen met 
Jennine, en in het dagelijks leven werkzaam bij Fusite in Almelo 
als productiemanager. 

Ook Erwin steekt elk jaar weer een bak uren in het opmaken 
van ons Kiekersblad en we zijn ontzettend blij dat hij dit toch 
maar weer elk jaar pro deo voor ons wil doen!

Met name het leuk en leesbaar maken van de verschillende 
stukjes is erg tijdrovend, want je wilt een goede mix tussen 
advertenties en tekst. Zo her en der moet er dan een foto of een 
leuk plaatje tussen gezet worden, maar dan weer wel zo dat de 
pagina nummering niet aangetast wordt enzovoort enzovoort.

U begrijpt, ganz nicht einfach. 
En daarbij is het elk jaar weer een race tegen de klok om 

alles op tijd klaar te hebben, zodat het spul bijtijds naar de 
drukker kan en het in de bus ligt voordat het carnaval losbarst.

Elise, Erwin, onmeunig bedankt voor jullie inzet!
Nogmaals, zonder dit soort mensen gaat het niet en 
vallen de puzzelstukjes niet allemaal op de juiste 
plaats, onmisbaar dus!



 
Rensink Almelo BV 
 
Rensink Almelo BV bestaat binnen afzienbare tijd 75 jaar. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen jaren 
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De Elfde scepter is een hele bijzondere….
De elfde scepter is een heel bijzondere omdat hij gemaakt is door Alphons Oude Avenhuis uit Mariaparochie.
Geen elf in een dozijn scepter,  maar een speciale voor de jubileumprins gemaakte uiterst kunstzinnige, kleurrijke scepter. Een 
scepter barstensvol symboliek. Bij deze een kleine verklaring opgetekend door Alphons Oude Avenhuis hemzelf.

Geschiedenis en heden worden met elkaar verweven door 
de stratenmakershamer en straatstenen in de elfde scepter op 
te nemen. Zij verwijzen naar de symbolen van de eerste prins 
der Dubbelkiekers, prins Edwin Busscher. Het geheel is gemaakt 
van een handvat van een bankschroef. Dit symboliseert de 
macht om tijdens het carnaval de nodige “regels” aan te 
draaien (proclamatie). Het symboliseert ook de relatie van prins 
Walter met zijn bank.

Twee gekleurde ogen op steeltjes betekenen Harbrinkhoek/
Mariaparochie:  het dubbeldorp bij uitstek. Een ieder ziet op 
zijn of haar manier, maar uiteindelijk de steeltjes samen in een 
hoofd maken dat er een beslissing wordt genomen. Je moet 
ook soms iets van een andere ooghoek bekijken. Het frist op 
wanneer je ook andermans standpunt kunt innemen en inzien.

 Het hoofd heeft een achterzijde met een natuurlijke kleur 
namelijk oranje (verwijst naar logo van de zaak van prins Walter 
, de liefdes voor Oranje (Nationale Nederlanden en het shirt van 
vv Langeveen oranje-zwart waar Martin trainer van is). De zwart 
witte bal symboliseert uiteraard MVV’29.

De neus van de scepter maakt duidelijk dat bij uitstek de 
carnavalsperiode geschikt is om een lange neus te trekken.

Je neus in iets steken waar je anders niet komt.

De maker van de Elfde scepter:

Alphons Oude Avenhuis

Oude Wesselink personenvervoer,  
net dat beetje extra voor comfortabel reizen. 

Oude Wesselink Personenvervoer 
Lutkeberg 51 
7678 AJ Geesteren (Ov) 
Tel: 0546 - 631228 
info@oudewesselink.nl

SILVOBOUW

Silvo Wigger 

Harbrinkhoek  Tel: 06-46186989 
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Tot Slot

Het is weer gelukt, de elfde editie van ons Dubbelkiekersblad ligt weer voor u. We hebben er dit keer extra veel tijd en energie 
ingestoken. Want een jubileumboek moet iets speciaals zijn, iets wat u bij wijze van spreken in uw boekenkast stopt naast de 
Dikke van Dale en de doktersroman van moeders. Vandaar ook een editie met kleur, veel historie en terugblikken.
Maar uit de historie haalt men de waarheden voor de toekomst, dus is het goed om stil te staan bij ons jubileumjaar maar ook 
om vooruit te kijken.

Alaaf - Alaaf - Alaaf

Daarom proberen wij ook steeds weer mensen enthousiast 
te maken voor onze club, zodat het vele werk wat gedaan moet 
worden over steeds meer schouders verdeeld wordt.

En dat lukt aardig, ook dit jaar weer een aantal nieuwko-
mers zoals U in deze editie kunt lezen.

We proberen op deze manier de continuïteit te waarborgen, 
het klinkt bijna als een verhaal uit het bedrijfsleven. 

En met de huidige prins is de cirkel weer rond: zoals U hebt 
kunnen lezen was hij in de beginjaren betrokken bij het oprich-
ten van de Dubbelkiekers, en keert nu in een hele andere rol 
weer terug. Eentje die hij in 2000 waarschijnlijk niet voorzien 
had….

Onze adjudant vervult dit jaar een dubbelrol, zowel het 
adjudantschap als het voorzitterschap ligt op zijn bordje. 

Om hem toch wat te ontlasten hebben we besloten twee 
Adje I’s (interim) aan te stellen, te weten Jan Borggreve en 
Edwin Kroeze. Dit duo gaat er voor zorgen dat Martin maximaal 
kan genieten van de carnavalsperiode.

En genieten gaan wij ook, dat is zeker. We hopen dat U met 
ons meegeniet, en wij verwelkomen U graag op onze gala’s, op 
de oudermiddag, langs de optocht of op Kiekersdag!

LOAT GOAN!!

Harbrinkhoek 

Timmerwerk
Houten-kunststofkozijnen
Dubbele beglazingen 
Bouwkundige beveiliging

Tel. 0546 - 868548

 
 

 
 

 
 

 

Almeloseweg 192    7614 LB Mariaparochie  
 
T: 0546 - 861208                 F: 0546-871628  
E: info@lesscherautoschade.nl  
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de Milt 25
7678 CB Geesteren ov
T 0546-632012
F 0546-632284 

Route  Dubbelkiekers-optocht op 5 maart 2011

 

De opstelling is vanaf 13:00 uur, graag aanrijden via de kerk, de optocht zal vertrekken om 13:30 uur bij de kerk 
en zal daarna de volgende route volgen:

Stobbengoor - Slagenweg - Almeloseweg - De Iep - De Hazelaar - Wilgenhof - Breemosstraat  - Dannenkampsweg 
- Jannes Brouwerstraat - Frielinksstraat - Pastoor Eshuisstraat - Kottestraat - Frielinksstraat - Almeloseweg -  
Residentie De Spar

Uiteraard zullen wij ook dit jubileum jaar een fantastische 
optocht organiseren. Van diverse kanten uit ons dubbeldorp 
horen we dat mensen druk in de weer zijn wagens te bouwen 
om opnieuw mee te kunnen doen. Wij vinden dit uiteraard fan-
tastisch en hopen dat deze trend zich in de toekomst voortzet. 
Zo word carnaval met recht een echt gemeenschapsfeest!

Wagens, loopgroepen en individuen kunnen zich opstellen 
op het kerkplein vanaf 13:00 uur. Graag aanrijden via de kerk, de 
Ootmarsumseweg. De optocht zal vertrekken om 13:30 uur.

Wel moet worden opgemerkt, dat wagens, die puur en 
alleen meedoen met het doel voor of tijdens de optocht zo veel 
mogelijk alcohol te nuttigen (de zogenaamde bierwagens) van 
deelname worden uitgesloten. 

Dit ter beoordeling van de jury, die hier streng op toe zal 
zien.

Na afloop van de optocht vieren we het feest verder in onze 
residentie Café de Spar, alwaar ook de uitslag van de optocht 
bekend zal worden gemaakt en de prijzen zullen worden uitge-
deeld. 

Gaarne willen wij omwonenden aan de optocht verzoeken, 
de route zo veel mogelijk obstakelvrij te maken, zodat de stoet 
ongehinderd doorgang kan vinden!

Wij bedanken alle aanwonenden alvast bij voorbaat voor 
hun medewerking.



Ootmarsumseweg 12  Harbrinkhoek
  
Postbus 508 
7600 AM Almelo
      Openinstijden:
 T 0546 48 00 00    Maandag: 8.30 – 17.00 uur / 19.00 - 21.30uur
 F 0546 48 00 48    Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 17.00 uur
E algemeen@groothuis.nl   Zaterdag: 11.00 – 16.00 uur

 

           

               

             NIEUWBOUW – VERBOUW – AANBOUW –RENOVATIE – ONDERHOUD 

               

                                      Website: WWW.RENRBOUWWERKEN.NL  

             

                          Voor  een vrijblijvende offerte belt u : 06 15 489 189 

               




