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Beste dubbeldorp bewoners,

gedaan en betekend.
Graag heet ik alle nieuwkomers van harte welkom en wens 

jullie succes. Ik hoop dat jullie met veel plezier binnen onze 
vereniging actief kunnen zijn.

Voor de gala’s hopen we u allen te mogen verwelkomen op 
zaterdagavond 19 januari of zondag 20 januari. Doordat we nu 
een grotere ruimte hebben waarin de gala’s gehouden kunnen 
worden gaan we van drie naar twee bijeenkomsten. 

Ouderencarnaval vindt dit jaar plaats bij ‘Partycentrum 
Tibbe’ wat hopelijk weer een groot succes mag zijn evenals 
voorgaande jaren.

Het inzamelen van oud papier door en bij de St. Alphonsus-
school wordt beëindigd. De komende jaren wordt dit beheerd 
door MVV en de carnavalsvereniging. De papiercontainer komt 
op de parkeerplaats bij MVV te staan.

Aangezien de inkomsten van de sponsorgelden voor het 
eerst dit jaar zijn verminderd is deze financiële input dan ook 
bijzonder welkom.

Tot slot wil ik onze nieuwe hoogheden Prins Perry,  
Adjudant Hans en de hofdames Angeliqe en Ellen een gewel-
dige en onvergetelijke tijd toewensen waar met veel plezier  
op terug kan worden gekeken.

Beste dubbeldorp bewoners, ik wens u allen het komende 
jaar veel liefde, verdraagzaamheid  en gezondheid toe en een 
geweldige start van 2013 d.m.v. een hele plezierige carnavalstijd 
met elkaar!

3x Alaaf en een hartelijke groet,

Martin Oude Avenhuis
voorzitter ‘de Dubbelkiekers’

Al jaren houdt de economische crisis ons bezig en is het een 
veelbesproken onderwerp.

Ondanks de economische perikelen hebben we gelukkig 
toch weer een flink aantal sponsoren bereid gevonden ons de 
komende carnavalsperiode te ondersteunen. Alle sponsoren 
heel hartelijk dank hiervoor!!

Helaas zijn er ook een aantal sponsoren afgevallen. Ik dank 
jullie allen voor de jaren die jullie ons gesteund hebben en hoop 
jullie in de toekomst weer als sponsor te mogen begroeten. 

Beste mensen, denk bij uw besteding aan onze sponsoren 
om elkaar ook op deze manier een warm hart toe te dragen. 
Zonder onze sponsoren is carnaval namelijk niet realiseerbaar.

Vanwege een faillissement hebben we plotseling afscheid 
moeten nemen van onze Residentie ‘de Spar’. Namens de 
carnavalsvereniging wil ik de familie Haselbekke bedanken 
voor de samenwerking en we wensen hun alle goeds voor de 
toekomst.

Tevens wil ik onze nieuwe Residentie ‘Kampkuiper’ welkom 
heten bij onze geweldige club en we hopen op een goede en 
prettige samenwerking.

We hebben dit jaar afscheid genomen van verschillende 
personen binnen onze vereniging en ik wil nogmaals iedereen 
bedanken voor hetgeen jullie voor onze vereniging hebben 

   Inhoud
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Beste Leu,         Van de redactie
En daar gaan we weer!

Klaar voor het nieuwe seizoen maken wij een frisse en fruitige start. Fris en fruitig omdat we ons 

verzekerd weten van een prachtig nieuw koppel, een volledig nieuwe residentie en een aantal verse 

krachten in onze raad van elf.

jeugdige talenten vastgelegd. Goed dat deze jonge veant hun 
opwachting maken. Elders in dit blad zullen ze aan U voor 
worden gesteld.

Met al deze vernieuwingen hopen we er weer een geweldig 
carnavalsjaar van te maken. Dat gaat zeker lukken. En natuur-
lijk hopen wij U daarbij te mogen begroeten. Tijdens onze 
gala’s op 19 en 20 januari 2013, tijdens het ouderencarnaval op 
vrijdagmiddag 8 februari (overigens in zaal Tibbe!!) of tijdens 
Kiekersdag op 9 februari. Op alle drie mag natuurlijk ook!

Hoe dan ook, wij wensen U een gigantisch fijn en enthou-
siast carnavalsfeest toe.

Geniet ervan!!!

Harbrinkhoek, november 2012,
Jos Smook, C.V. De Dubbelkiekers

Toen medio oktober 2012 duidelijk werd dat onze oude resi-
dentie de Spar het niet zou redden, werden er in onze bestuur-
lijke kringen toch wel enige alarmbellen op rood geslingerd.

Het faillissement is vooral een enorme domper natuurlijk 
voor de gehele familie Haselbekke. Wij wensen hun vanaf deze 
kant ontzettend veel sterkte om deze moeilijke periode door 
te komen. Ze hebben voor ons als Dubbelkiekers altijd keihard 
hun best gedaan om alles goed te organiseren. Jarenlang 
hebben we hier met veel plezier onze gala’s georganiseerd, 
is de Kiekersdag tot in de wijde omtrek een begrip geworden 
en konden we vanaf deze locatie starten en vaak ook weer 
eindigen bij onze “tour” door carnavalsland. Daarvoor zijn we 
de familie Haselbekke veel dank verschuldigd. 

Persoonlijk vind ik het ook ontzettend jammer dat het 
enige bruine cafe wat we nog hadden in Harbrinkhoek ter ziele 
is gegaan. Niet alleen voor ons als carnavalsvierders, maar ook 
voor de jeugd in zijn algemeenheid. En voor de zeer jeugdigen 
onder ons die straks hun eerste stappen op uitgaansgebied 
gaan zetten.

Gelukkig zijn we erin geslaagd om met Kampkuiper Bistro-
catering een geweldige overeenkomst te sluiten, zodat wij de 
komende jaren hier onze feesten kunnen organiseren. 

Als voorproef daarop namen wij hier op 16 november 
jongsleden afscheid van prins Jan, zijn adjudant Henk en de 
hofdames Sonja en Carla. Hiermee kwam een einde aan een 
geweldig jaar onder het regime van deze prins. 

Elk einde is weer het begin van een nieuwe periode, en zoals 
gezegd konden we op diezelfde avond voor het eerst kennis-
maken met ons nieuwe span:

Prins Perry, zijn adjudant Hans en de beide hofdames 
Angelique en Ellen.

Perry stond ook al jaren hoog in de poll met kandidaten 
voor het aanstaande prins-schap, geweldig dat de benoemings-
commissie er nu eindelijk in is geslaagd hem te strikken. 

De raad van elf is weer danig verjongd. Voorzitter Ben 
Westerhof heeft zich geroerd op de transfermarkt en een aantal 

De eerste prinsen zijn al weer gekozen. Je merkt dat iedereen weer alert 

wordt in zijn opmerkingen en daden, want oh wee je zit zo in het gala! 

Er wordt hard gewerkt aan de praalwagens. Je hoort er weinig van maar 

je merkt het wel. In het diepste geheim worden de meest vernuftige 

trucs toegepast om straks met de mooiste wagen voor de dag te komen. 

Ook wij zijn natuurlijk al bezig met de ‘steek onder water’ de jaarlijkse 

Carnavalsprijs van de gemeente. 

Dit jaar is de voorbereiding weer erg kort maar dat lijkt het succes van 

het komende carnaval niet in de weg zal zitten. Ik verbaas me telkens 

weer over de verbeteringen die toch elk jaar weer doorgevoerd kunnen 

worden. Het wordt steeds mooier, leuker en vooral ook gezelliger. 

Dat kan alleen maar door de inzet van al die vrijwilligers die de carna-

valsperiode tot een grandioos succes maken. Excessen komen in de 

gemeente nauwelijks voor en daarmee mag u zichzelf complimenteren. 

Juist daardoor is het elk jaar weer een groot mooi feest.  

Ik wens u dat allen ook dit jaar toe. Een mooi gala, prima optochten, 

puntige Buuts en vooral veel gezelligheid!

Alaaf

Mervyn Stegers (burgemeester)
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     Proclamatie
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Wiej, Prins Perry, Prins Carnaval 2013 van de Dubbelkiekers,
 Oaldsten telg oet ’t Koephoes nust

 Beschermheer van dreeling Sem, Emma & Jip
 Veurzitter van de kantinek’missie MVV ’29

 Vrijheer van ’n Mekkel’n bearg töt de Klösse
 Heerser van de witte piste

 Half’n boeskool, half’n dubbeldoarper
 Vergezeld van hofdame Angelique oet ‘n Achterhook

En Adjudaant Hans van de Dubbelkiekers, 
 Van Leuskaamps Herman

 Beschermheer van dreetal Jeroen, Martijn en Sophie
 In ’t daaglijks leav’n poomp’n verkoper
 Markies van ‘n Markgraaw’n töt ’n Pook

 Pedaal’ntrekker en golfbalnzeuker
 Liefhebber van witt’n wien en voezel

 Vergezeld van hofdame Ell’n van ‘n Slais

Biej de gratie van de benoemingsk’missie, ’t bestuur en de Road van Elf van de Dubbelkiekers 
köss’n töt ’n Elfden Prins en Adjudant van oons Dubbeldoarp; doot oe hierbie kond;
1 Da’w De Spar daankt veur de joarenlange gastvrijheid en 
 de Kaampkuper succes toowenst as oonze ni’je Residentie.
2 Dat de Road van Elf dit joar de dorpsgreans oawer mut um eier te bakk’n en 
 een deel van Albeerg mut annexeren tot Kiekerslaand.
3 Da’w een bottelier ter beschikking hebt dee de hoogheed’n veurzöt van witt’n wien. En da’w pas crisis hebt as de wien op is. 
 ’t crisiswoord ‘nivelleren’ wördt dan ok oet ’t Dubbelkiekers Woord’nbook schrapt.
4 Dat oonz’n Adjudaant diss’n Carnaval geneen ’n poomp hoof te verkoop’n.
5 Noe aw’n dokter dichtbie in d’oale Rabobaank kriegt zegt wij; leu blief gezoond, dan betaalt wij ’n dokter. 
 Met de ni’je regeringsplannen mu’j ‘m sowieso zölf wa betaaln.
6 Dat mocht Bert Lansink ziene boerin nog nig hebb’m veund’n, 
 hij ’t misschien wat kötter biej de kök’n kan zeuken met ’n wicht oet oons dubbeldoarp.
7 Noe MVV is promoveert noar de veerde klas, ’n deard’n noe wear in zicht koomp.
8 Da’w deur de gemeentelijke herindeling wij oawer twee joar de slöttel van zowel Tubbig as Almelo wilt beheer’n.
9 Da’w met de aandere Tubbiger carnavalsverenigingen d’r een unmeunig mooi en lang Carnavalsjoar van maakt, 
 want ok biej oons steed duurzaamheid veurop.
10 Da’w dit joar weer een aantal oetvekochte gala’s magt beleaven.
11 Dat de optochtk’missie dit joar ’n onmeunig mooin optocht op Kiekersdag op de been krig, 
 de stroat’n van oons Dubbeldoarp dit joar weer mooi vesierd wördt en de waangs d’r zonder probleem deur hen kunt. 

 

BRUGHUIS HARBRINKHOEK 
0546-866941 

WWW.BOODSCHAPPENNET.NL 

MAIL: brughuisharbrinkhoek@coop.nl 
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NIJLAND
VOEGWERKEN

Wilgenhof 39

7651 RE  Harbrinkhoek

Tel: 06 - 250 23 759

Fax: 0546 - 870 341

onze collega verenigingen het nakijken kunnen geven voor wat 
vervoer betreft.

Ook prins Jan, adjudant Henk en hun beide hofdames waren 
diep onder de indruk van dit technische hoogstandje op wielen. 
Wat nen bult knoppen, wat zit der toch allemoal op? Ja ja Johan, 
navigatie, ESP, ABS, TC, full audio, full leather, panorama roof, 
privacy glas, ECC, electrisch packet, alu velgen (17 inch), en nog 
veel meer, je komt bijna niet meer aan rijden toe in zo’n afge-
laden auto. Terwijl hij dat toch prima doet met zijn tweeliter 
motor, zo lieten wij ons vertellen door hofchauffeur Johan, 
maar dit terzijde. Hoe dan ook, perfect geregeld weer, onze 
hoogheden maken weer de blits, hofchauffeur Johan heeft een 
blitse kar onder zijn bips in zijn eerste jaar als hofchauffeur en 
autogroep Twente heeft de eer al dit moois te mogen vervoeren. 
Iedereen blij!

Hofchauffeur Johan heeft een blitse kar onder zijn bips
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Postbus 156
7600 AD Almelo

Sniederhof 13
7603 BZ Almelo
Tel.: 0546 - 86 32 27
Fax: 0546 - 49 16 00

E-mail: elektrotechniek@brusche.nl

KOMPLEET IN 
ELEKTROTECHNIEK
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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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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.

Op een van deze fotosessies is er een dame geweest die zo 
onder de indruk was van deze fotograaf dat zij aan Mark zijn 
telelens is blijven hangen. Ellen Kleizen was fotogeniek genoeg 
om ook bij Mark veel indruk te maken. Ze wonen nu gelukkig 
samen aan de Klaproos en voor opvolging is al gezorgd.

Klein bijkomstigheidje bij deze prille liefde was dat Ellen, 
toen nog woonachtig in Langeveen, ook in een Raad van 11 zat. 
Ellen was actief lid bij de Turftrappers. Hoeveel carnaval kun je 
hebben onder één dak. Hun zoontje Stan moet wel haast voor-
bestemd zijn om later actief carnavalsman te worden. 

Marco Geerink
Marco Geerink bij vele inwoners bekend onder de bijnaam 

‘de buurman’. Buurman van café de Spar, dan ben je al bijna 
verplicht om lid te worden van de plaatselijke carnavalsvereni-
ging. Toen Marco hiervoor gepolst werd was het antwoord dan 
ook direct positief.

Buurman van de residentie en carnavalsliefhebber, dat was 
toch een fantastische combinatie voor beide zijden. Al snel 
werd Marco’s woning gebombardeerd tot buitenverblijf. 

Dit verblijf was voorzien van alle gemakken die men zich 
maar kon wensen: 
- Sauna met douche gelegenheid 
- Groot buitenverblijf 
- Betaal TV 
- Altijd voldoende drank op voorraad

De nodige gezellige avonden hebben zich hier afgespeeld 
met onbekende afloop. Dit kan ook niet anders gezien de dis-
cretie die Marco aan de dag legt ten aanzien van de andere sexe.

Deze sexe vormt natuurlijk onze groep dansmarietjes. 
Hiervan was Marco gedurende zijn verblijf bij de Dubbelkiekers 
altijd een groot fan. Een zekere mate van adoratie richting de 
dames was hem dan ook niet vreemd, en de dames mochten 
altijd rekenen op zijn warme belangstelling.

Welbespraakt als Marco is werd hij direct ingezet om wat 
extra sponsorgelden los te weken buiten onze dorpsgrenzen. 
Hij legde een gezonde basis qua sponsoren afkomstig uit zijn 
geboortedorp Geesteren.

Buiten dat deze man welbespraakt is kon hij ook nog rede-
lijk met zijn handjes (ook al). Daarom schoof hij ook maar even 
in bij de technische commissie om de heren te ondersteunen bij 
de wagenbouw. 

De laatste jaren was Marco onderdeel van de financiële 
commissie. De weg die hij hierin heeft afgelegd is niet altijd 
even vlak geweest, maar mede door zijn inzet is deze weg nu 
voorzien van een strak stukje asfalt. 

Over strak asfalt gesproken, in Dubai waar deze wereldbur-
ger nu resideert hebben ze daar genoeg van. Het woord gaat 
dat hij ter plaatse als een sjeik wordt rondgereden door een 
privéchauffeur. 

Zo kan ’t gaon, van Geester, noar Haarbig, noar Dubai. 
Marco bye bye!

Heren dank voor jullie inzet en wie weet tot Ziens.
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       Even  voorstellen: 
            Prins Perry I   en Adjudant Hans

Perry Kuiphuis (43 jaar)
Getrouwd met: Angelique

Kinderen: een drieling die op moment van schrijven nog 
zeven zijn maar inmiddels zijn begonnen aan het achtste 
levensjaar. Deze prachtige drieling is geboren op nieuwjaars-
dag, genaamd: 

- Sem
- Emma 
- Jip
  
Woonachtig: Mekkelenbergweg, te Albergen... Jawel 

mensen, onze prins komt van buiten onze dorpsgrenzen…!!

Werk: Vol overtuiging… “Dat vroag ik miezelf ok wa mangs 
of”… krijgen we als antwoord. Om er daarna gauw aan toe te 
voegen dat er toch nog wel gewerkt wordt.

Perry is eigenaar van het bedrijf Luyten Horeca, geves-
tigd aan de Krön in Harbrinkhoek. Het kantoor is gevestigd in 
hetzelfde gebouw als Basic Cosmetics, van zus Sonja. Aan de 
overkant is de opslagloods. Het bedrijf is een importgroot-
handel in de non-food voor de horeca, gespecialiseerd in 
barartikelen.

Vrouwlief Angelique is werkzaam bij Perry’s zus Sonja, als 
administratief medewerkster. Hopelijk is hiermee meteen voor 
iedereen duidelijk dat Angelique ‘vrouw van’ is en Sonja ‘zus 
van’ is…. Dit wil men nog wel eens door elkaar halen. Het kan  
de beste overkomen zeggen we maar!

Vrije tijd/hobby’s: Tot voor kort voetballen bij MVV’29. 
Sinds dit seizoen is deze onnavolgbare linksback hier mee 
gestopt en alleen nog actief bezig met de kantinecommissie. 
Tegenwoordig wordt de mountainbike geregeld uit de schuur 
gehaald om samen met Hans een stukje te fietsen, waarbij 
vermeld moet worden dat Hans volgens Perry met enige regel-
maat het asfalt van dichtbij bekijkt. 

Het skiën in Serfaus is ook een jaarlijks hoogtepunt.
Angelique is geregeld in de sportschool te vinden, aangezien 

ze graag doet aan fitnessen, aerobics en dansen. Haar ‘grootste’ 
hobby is echter wel het winkelen… om vervolgens de dag af te 
sluiten op het terras met een overheerlijk glas droge witte wijn.

Hans Egberink (56 jaar)
Getrouwd met: Ellen

Kinderen: Hans en Ellen hebben samen drie kinderen. 
Inmiddels zijn ze alle drie de pubertijd uit en zijn het allen 
twintigers. Het is een echte carnavalsfamilie blijkt wel.

Huize Egberink staat komende tijd dan ook vaak leeg, 
aangezien beide heren vertegenwoordigd zijn in de Rv11. 

De enige vrouwelijke telg is sinds dit jaar de danscrew 
komen versterken. Ze kunnen zo mooi onze Adjudant en 
hofdame in de gaten houden, of zou het  toch andersom zijn? 
Het gaat hierbij om: 

- Jeroen (Böhme) 25 jaar
- Martijn (Nutsy) 23 jaar
- Sophie 20 jaar

Woonachtig: ’t Veld, te Almelo. Oftwel oet de Markgraven. 
Net als onze Prins dus ook afkomstig van buiten onze 
dorpsgrenzen.

Werk: Op de vraag wat voor werk Hans doet, krijgen 
we als enige antwoord… “ne hoop proat’n en dom lull’n”… 
na enige stilte voegt Hans er nog wat aan toe. “Ik bin area-
salesmanger  bij Knoll Maschinenbau in Bad Saulgau voor de 
gehele Benelux”. Een hele mond vol maar het komt er op neer 
dat hij hier verantwoordelijk is voor de verkoop van pompen. 
Dit is, zoals u al wel kunt nagaan, een Duitse firma, vandaar de 
te verklaren affiniteit met onze oosterburen bij menig ander 
bewoner van huize Egberink. Vrouw Ellen is iets dichter bij huis 
werkzaam. Bij de Bolletje winkel aan de Grotestraat Zuid in 
Almelo. Hier regelt ze het reilen en zeilen. Wat hiermee precies 
bedoelt wordt moet je maar aan Ellen vragen. Er is een heus 
Bolletje-museum gevestigd, een koffiecorner en men kan er 
gewoon losse producten kopen.

Vrije tijd / hobby’s: Evenals Perry gaat ook Hans graag 
mountainbiken, alleen voegt hij er aan toe dat hij nog maar 
twee keer is gevallen, het juiste antwoord zal ongetwijfeld 
ergens in het midden liggen. We hebben deze jaargang een erg 
‘gespierde’ Adjudant, aangezien hij iedere week te bewonderen 
is in de sportschool. En zoals het een echte area-salesmanager 
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betaamt, gaat ook Hans geregeld de golfbaan op. 
Ellen is naar het schijnt erg druk met haar baan en het huis-

houden (lees; in toom houden van de kinderen) dat ze helemaal 
geen tijd heeft voor hobby’s, behalve winkelen en het bijbeho-
rende terrasje en glaasje wijn. Ook gaat dit paar graag reizen.

Wat is de verbinding in het dagelijks leven tussen jullie heren?
Dit gaat al heel wat jaren terug. In de tijd dat Perry en 

Angelique nog in Almelo woonden, deden ze veel samen met 
de ‘Markgraven-Schelfhorstgroep’. Ie wet wa, de groep die 
met de School- en Volksfeesten van eeeerrrug veel gezellig-
heid houdt maar hier deden ze indertijd ook nog actief mee. 
Tegenwoordig is het alleen nog de gezelligheid. Uiteraard ook 
wordt hier het eerder genoemde mountainbiken weer herhaald, 
de wekelijkse weekendborrel en Italië wordt jaarlijks gezamen-
lijk bezocht.  

Perry, wat was je reactie toen de commissie der wijze heren  
bij je aanklopten?

Perry was aan het werk en werd op de zaak gebeld door 
Henny Oude Geerdink. Hij wilde een afspraak met hem maken. 
In eerste instantie dacht Perry dat het ging om de supporters-
avond bij MVV. Vorig jaar is in de kantine een supportersavond 
over FC Twente georganiseerd door deze beide heren samen 
met Norbert Oude Hendriksman en Edwin Wesselink. Voor deze 
jaargang staat er een zelfde soort avond op het programma, 
alleen dan over Heracles. Perry dacht in eerste instantie dat het 
hier om ging. Totdat Henny meteen de volgende morgen om 
10:00 uur een afspraak wilde maken. Toen voelde Perry de bui al 
hangen (zijn naam hing immers ieder jaar al rond als mogelijke 
Prins). Zelf hoefde hij er niet lang over na te denken.  Volgende 
morgen stipt om 10.00 uur stond Henny aan de deur met de 
vraag, “Perry, wiej zeukt nen prins, wil ie dat ok dit joar?”  
Perry kon meteen direct antwoorden met JA. Er is dus weer 
witte rook, want ‘Wie hebt wier nen Prins’!! 

Hans, wat was jou reactie toen Perry je vroeg als zijn Adjudant?
Diezelfde vrijdagmiddag, de ochtend na Henny’s bezoek 

bij Perry, werd Hans vereerd met een bezoekje door Perry. Het 
enige ‘probleem’ was dat Sophie thuis was. Na dat die het huis 
‘uitgestuurd’ was, kreeg Hans de vraag “Ze hebt mie dit joar 
vroagt as prins, wil ie mien Adjudant wörd’n?”  Zonder even te 
overleggen met Ellen heeft Hans meteen toegezegd dit te doen. 

Dames, wat was jullie eerste reactie om hofdame te worden?
Angelique: “Perry had me ingelicht over het komende 

bezoek van Henny Oude Geerdink en dat hij dit al verwachtte. 
We hebben het er toen direct dus al even over gehad. Het enige 
waar ik me zorgen om maakte was de oppas voor de kinderen. 
Toen we hier een oplossing voor hadden gevonden, was ik het 
er ook mee eens, het moest er toch een keer van komen!”

Ellen: Niet wetende dat Hans al ja had gezegd tegen Perry. 
“Hans belde me op en zei dat Perry bij hem thuis zat. Toen wist 
ik het al en was ik het op één ding na meteen met Hans eens”. 

Reactie: “WAT MOET IK VOOR KLEREN AAN!!??” Dit is inmiddels 
zoals u hebt gezien, opgelost. Op haar werk is het een redelijk 
rustige periode, dus hier kon het prima om door gaan. 

Toeval of niet, ’s morgens onder de douche had ze er 
nog aan gedacht. Ellen had toch een lichtelijke twijfel of de 
kinderen het wel leuk zouden vinden om een heel carnavalsjaar 
met de oale leu op stap te gaan. Dit is wel het geval.  

Perry, eindelijk een Prins uit de Mekkelenberg?
Het is sowieso een goede zaak dat de Prins een keer uit een 

andere wijk komt en niet telkens uit dezelfde wijk. Dat nu voor 
het eerst de Mekkelenberg wordt aangedaan is dan ook erg 
mooi. De mensen bij ons in de wijk zijn geen echte carnavals-
vierders maar op deze manier worden ze er bij betrokken en dat 
is een goede zaak!! Dit vinden wij uiteraard ook.

Hans, eindelijk een Adjudant uit de Markgraven?
Ja, prachtig!! Ook hier worden andere mensen bij de 

carnaval betrokken en ik kan je vertellen dat onze buurt  er al 
druk mee bezig is. De buren zijn net als ons erg enthousiast. 

Wat zijn jullie eerdere ervaringen met carnaval?
Bijna in koor zeggen ze allemaal het volgende. De gala’s  

bezoeken we altijd al, evenals de prinsopkomst. 
Ook hebben we al eens eerder meegedaan aan de optocht 

met de ´Markgraven-Schelfhorstgroep’. De jaren dat we niet 
meededen gingen we steevast kijken naar de optocht en 
uiteraard bezochten we onder het genot van een wijntje de 
Kiekersdag. Ook vanwege de roots van Angelique wordt ieder 
jaar op zondag de Boeskoolstad (Oldenzaal) bezocht om daar 
de optocht te bekijken.

Heren, wat verwachten jullie van het komende carnavalsjaar?
Perry: “Een kort maar heftig programma. Aangezien 

carnaval dit jaar vroeg valt, wordt het een intensieve periode. 
Vanaf 30 december is er ieder weekend minimaal twee keer wat 
te doen. Uiteraard verwacht ik dat dit een gezellige periode is”!!

Hans: “Ik verwacht ook een gezellige periode en het lijkt me 
leuk om het carnaval eens van dichtbij mee te maken”. Hopelijk 
gaat Hans nog even gauw een paar keer naar de sportschool 
zodat zijn torso iets beter gespierd is want hij is namelijk bang 
voor de winterse temperaturen, gezien de uitspraak; “Ik hop at 
nig te koald is op de waag’n!”

Wat vinden jullie van de nieuwe residentie, De Kampkuiper?
Helemaal top. We verwachten dat ieder feest net als de 

prinsopkomst goed voor elkaar zal zijn. Het is mooi dat er een 
nieuwe Residentie is gevonden, want het natuurlijk wel erg 
jammer dat jullie vorige Residentie De Spar failliet is.

Wat vonden jullie van de prinsopkomst?
We zijn die avond om 19.00 uur naar Tibbe gegaan, waar 

we met de buren, vrienden, familie etc. verzamelen zouden. 
De opkomst was hier tot onze vreugde erg groot omdat het 
voor iedereen toch een verrassing was. De buren van Perry, 
Albergernaren, waren er ook allemaal. Dit was erg leuk. 
Aangezien de opkomst pas later op de avond was, stroomden 
we enigszins laat in het programma in, maar dat nam niet weg 
dat het een grandioze opkomst was en een erg gezellig feestje.

Na afloop van het feest bij Kampkuiper werd koers gezet 
richting huize Kuiphuis, waar nog de nodige eitjes gebakken 
werden. Dit onder de deskundige leiding van voorgangers oud-
Prins Jan en zijn Adjudant Henk. Op hun eigen meegebrachte 
Skottelbrei werden de nodige overheerlijke eieren gebakken 
waarna de avond rond de klok van 05.00 uur ten einde was en 
iedereen met de fiets weer richting huis ging. Voor diegene 
die geen puf meer had om door het barre weer te fietsen of 
niet meer kon, stond Henrie Ploeg klaar om iedereen richting 
Harbrinkhoek te brengen.

Hoe hebben jullie de begeleiding ervaren van  
de benoemingscommisie?

Erg gezellig, haha!!! De heren zijn twee avonden geweest 
om het een en ander door te spreken. De ene avond was Henny 
Oude Geerdink samen met Edwin Busscher en de andere avond 
was Henny (alweer?) samen met Eddy Weiss. Hierin werd ons 
het een en ander duidelijk over komende tijd. Ook tijdens de 
avond van de prinsopkomst bij Tibbe waren de heren goed 
aanwezig. We hebben de begeleiding als super ervaren.

Wat maakt carnaval zo mooi?
Het feestvieren op zich. En wij houden van feestvieren!! 

Lekker ongedwongen en soms een keer gek doen met elkaar. 
Iedereen kent elkaar. De gemeenschap werkt zo samen en 
komt zo dichter bij elkaar. Kanttekening van Hans: “Ze mogen 
carnaval wel in de zomer houden!! Brrr.”

Het duurt nog ruim een jaar maar volgend jaar gaan jullie  
vanzelfsprekend naar de Dubbelgarde, nog tips?

‘Er moet voldoende wijn aanwezig zijn in de bus en 
misschien kunnen we een lekker biefstukje bakken (medium 
volgens Perry)’. Nou laat ze volgend jaar zelf aan de beurt zijn 
om een en ander te bakken in de bus, dus die biefstuk mag 
geen probleem zijn!

Wat is het goede doel voor dit jaar, en waarom?
Onderhoud van de AED-kastjes. Zo blijft het geld voor 

het goede doel toch binnen onze gemeenschap. Dit idee is 
ontstaan toen Ellen in de krant een stuk las over het onder-
houd. Ieder huishouden in Harbrinkhoek en Maria-Parochie zou 
een bijdrage moeten leveren van € 10,-. Door dit goede doel te 
steunen levert het een mooie bijdrage op voor het onderhoud 
hiervan. Misschien kunnen hierdoor meer mensen een training 
krijgen waardoor er meer bevoegden binnen onze gemeen-
schap voor zijn, want hoe meer hoe beter. Het zijn erg belang-
rijke apparaten en ze moeten dus ten alle tijd goed werken. 

Tot slot, willen jullie zelf nog iets kwijt aan de inwoners van 
Harbrinkhoek en Maria-Parochie?

Komt allen in grote getale naar de gala’s, optocht en de 
Kiekersdag en –avond om er samen een groot en gezellig feest 
van te maken met hopelijk een lange optochtstoet!!

Ter afsluiting luidt uiteraard onze lijfspreuk:

“Met disse beaijen,  
wördt ‘t ’n carnaval van 

soez’n en weaijen”

De hofdames Ellen en Angelique



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

 

  
info: Gebr. Welman,  Mooie Vrouwenweg 36 te Almelo tel. 0627325260 
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       Zo vader, zo zoon      
         Van Twentsche   Eigenheimer     
 tot Dubbelkieker!
In 1977, Prins Johan II en in 2013, Prins Perry I! Juist ja, de titel zegt het al… Twee generaties carnaval 

vertegenwoordigd bij de familie Kuiphuis. Je kan met recht zeggen dat carnaval in het bloed zit bij 

de Kuiphuisjes. Vader Johan was in het jaar 1977 Prins van de destijds Twentsche Eigenheimers en 

heden ten dage, in het jaar 2013, is het Prins Perry die de scepter zwaait over De Dubbelkiekers. 

Een kleine kennismaking; Johan Kuiphuis, tegenwoordig 
woonachtig in een prachtige woning aan de Patersweg in 
Harbrinkhoek. Na jarenlang hard te hebben gewerkt, geniet 
Johan tegenwoordig van het leven. De meesten zullen Johan 
vast en zeker met regelmaat hebben zien rijden in zijn auto 
maar deze wordt meer en meer ingeruild voor een heerlijk 
stukje ontspanning op de fiets. De honden uitlaten, de klein-
kinderen naar de training brengen of boodschappen doen voor 
de kinderen;  voor deze zaken heeft Johan nu alle tijd. Wat 
onze huidige Prins Perry dagelijks bezighoudt, leest u in het 
interview van de Prins Perry en zijn Adjudant Hans elders in dit 
boekje.

vervolg op pagina 22

Zo vader, zo zoon...
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Als we Perry en Johan benaderen voor een ‘dubbel-gesprek’, 
blijkt bij binnenkomst al gauw dat Johan erg goed voorbereid 
is. Twee grote fotoalbums en allerlei carnavalskranten en kran-
tenknipsels uit de jaren ’70 worden ons direct voorgeschoteld. 
Geweldig om te zien! (zie foto’s).

Hoewel Perry dit jaar voor de eerste keer ‘echt’ in aanra-
king komt met carnaval, was het destijds voor Johan niet iets 
nieuws. Johan was dan wel de zevende Prins van de Twentsche 
Eigenheimers, maar had al zes(!) jaar gefungeerd als Adjudant. 
Een functie die hij maar liefst negentien(!!!) keer heeft vervuld. 
Dan te bedenken dat de vereniging 22 jaar heeft bestaan (1970-
1992). Negentien keer Adjudant en één keer Prins…  Er zijn dus 
maar drie andere Adjudanten geweest, waar Piet Vloedbeld er 
één van was. Piet was de Adjudant van Prins Johan II. De andere 
twee Adjudanten waren Johan Oerbekke en Jan Elstgeest.

In de tijd dat vader Johan Prins was, was Perry een jaar of 
acht en weet dus niet heel veel meer uit de periode dat zijn 
vader Prins was. Wat hij zich nog goed kan herinneren, is dat 
hij mee mocht naar de avond van de opkomst en de carna-
valsavonden bij Residentie Hotel Restaurant Tibbe. Een ander 
ludiek moment dat hij zich ook nog kan herinneren was tijdens 
het aftreden van Prins Johan. In de zomer, in vol ornaat op 
ski’s in een aanhanger ‘dwars deur de stad’. Dit leidde bij de 
vele omstanders tot veel hilariteit. Perry kan nu nog steeds bij 
vaders aankloppen voor de nodige informatie. Wijnkoningin Truus Lamtink en Prins Jan (Groothuis)

Wanneer we aan Johan vragen wat hij er van vindt dat Perry 
nu Prins is geworden, geeft hij aan dit erg mooi te vinden. Hij 
wist van niets, maar had het uiteindelijk zelf al in de gaten vlak 
voor de Prinsopkomst. Een bezoekje aan Perry voor het uit de 
garage halen van een auto, werd niets. 

De garage zat plotseling op slot, iets wat nooit gebeurde. 
En dan ook nog die slingers in de garage? Toen ook nog Johans 
vrouw die bewuste vrijdagavond niet op wekelijks familie-
bezoek ging na een telefoontje van Perry, was het duidelijk. 
”Toen wös ik ’t wa, één en één is twee…”.

Als we kijken naar de grootte van beide verenigingen, 
blijkt dat de Eigenheimers ook al een grote vereniging was 
met ongeveer 350 leden, wat een ledenstop betekende. 
Hiervan kwam zo’n 80 procent uit Almelo. Tegenwoordig 
hebben de Dubbelkiekers zo’n 430 leden! Na enige research te 
hebben gedaan, blijken onze Prins en Adjudant samen met de 
hofdames nog helemaal geen lid te zijn…

Daar waar Perry in zijn regeerperiode vanaf september, mee 
zal doen aan optochten, een bezoek zal brengen aan de gala’s, 
de Kiekersdag, het school- en ouderencarnaval en zo vele 
feestjes meer in de omliggende (gemeentelijke) dorpen, werd 
carnaval vroeger heel anders gevierd. De Prins trad rond de 11e 
van de 11e af op een ludieke manier. Er was dan een Prins-loos 
tijdperk tot in januari. Het gehele jaar door werden bijvoorbeeld 
zittingsavonden, bingoavonden en sterritten georganiseerd. 

Op deze avonden was vaak een live-band of livemuziek 

aanwezig. Zo zijn bijvoorbeeld Corry Konings en Imca Marina 
wel eens geweest. Ook was er toen naast een Prins sprake van 
een Wijnkoningin. In koor zeggen Perry en Johan dat Truus 
Lamtink destijds deze titel had en Jan Groothuis toen Prins 
was. Prins Perry en Adjudant Hans hebben Truus en Jan al een 
bezoek gebracht. 

In het carnavalsweekend was de optocht net als tegen-
woordig op zaterdag en was er ’s avonds een zittingsavond.  
Op zondagavond en maandagavond (Rosenmontag) was er een 
carnavalsavond bij Tibbe voor iedereen.

Waar we als vereniging tegenwoordig afhankelijk zijn van 
vele sponsoren, waren er indertijd ook al vele sponsoren. Deze 
stonden allemaal vermeld in de carnavalskrant.

De hoofdsponsoren hadden dan een volledige pagina. Er 
werd toen een heuse krant uitgebracht. Iets wat tegenwoordig 
dus in de form van een boekje gedaan wordt. 

Helaas zijn de Twentsche Eigenheimers na 22 jaar, tijdens 
het 4e lustrum, ophouden te bestaan. De oorzaak lag bij 
henzelf volgens Johan: “Dezelfde groep is te lang blijven 
zitten, er kwam geen nieuw bloed.” Er kwam nog een tijdje een 
jeugdafdeling, genaamd de Pottuffelkes, maar hiermee was 
geen klik, aangezien de jeugd graag wilde feesten en de ‘oude 
garde’ juist graag een beetje ‘rust’ wilden. Wel was het een 
erg hechte groep. Dit blijkt wel uit het feit dat ze tot twee jaar 
geleden op oudejaarsdag nog steeds bij elkaar kwamen en er 
in juni/juli nog steeds werd gefietst. Tot vijf jaar geleden ging 
men zelfs nog af en toe samen op reis naar het buitenland. 

Tijdens deze avond kwamen vele anekdotes van een 
enthousiaste oud-Prins over tafel. We sluiten af met één 
anekdote: 

“In die tijd werden we eens uitgenodigd 
door carnavalsvereniging de Deurdouwers 
uit Almelo. De nieuwe Prins werd deze avond 
geïnstalleerd. Dit was de heer Janssen. 
Tijdens het gebruikelijke feliciteren met zijn 
benoeming, liet hij zijn scepter voor zich op 
tafel liggen. Toen ik langskwam om hem te 
feliciteren en hij niet op zijn scepter lette, 
pakte ik, terwijl ik hem feliciteerde, met 
mijn andere hand zijn scepter en verstopte 
deze achter mijn cape. De scepter hebben we 
meegenomen naar huis. Deze hebben we later 
met behulp van een brandweerwagen boven 
in de kerktoren van onze kerk gehangen. 
Tegen betaling van losgeld kon de scepter weer 
worden opgehaald.” 

Zo blijkt maar weer dat een Prins vroeger 
ook al goed op zijn scepter moest letten.  
Perry, bij deze ben je gewaarschuwd!

Opkomst Prins Johan II

Sociaal maatschappelijke betrokkenheid van  
Prins Perry en adjudant Hans  

levert een koffer vol verhalen op
Je zult maar 91 jaar oud zijn. Je dagen in bed en rolstoel 
doorbrengen dan beschouw je een bezoek van prins Perry 
en adjudant Hans als welkom verzetje. Zaterdagmiddag  
15 december was het zover. Bernard  Oude  Geerdink 
woonachtig aan de Kardinaal de Jongstraat 18 werd met 
een bezoek vereerd. Er was koffie met appelgebak, mooie 
verhalen over vroeger, een glas wijn en  een hoop gezel-
ligheid. Wat mooi dat prins Perry en adjudant Hans in 
navolging van vorige hoogheden, het sociale gezicht van 
de Dubbelkiekers ook op deze wijze tot uiting brengen.  
Er werd ook onder andere nog een bezoek gebracht aan 
mevrouw Truus Lamtink-Zandhuis (oud wijnkoningin 
van de Twentsche Eigenheimers, de heer  en mevrouw 
Wessels van de Mekkelenbergweg, en Jan en Riky 
Groothuis thans woonachtig in Tubbergen maar jaren-
lang in Mariaparochie woonachtig geweest. Een koffer vol 
verhalen en anecdotes over de periode dat Jan prins van 
de Twentsche Eigenheimers was ging weer mee terug.  
En weer smelt  het heden met  het verleden ineen.
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             Dagboek   
                    van de Hoogheid

- Wat vooraf ging aan de Prinsbekendmaking -
Op kantoor gaat mijn mobieltje. Henny oude Geerdink meldt zich aan de andere kant. Een paar 

seconden denk ik dat het gaat om een aangelegenheid van MVV. Dan vraagt Hennie of ie een 

afspraak kan maken. Ik schiet in de lach.

Henny meldt zich aan de Mekkelenberg. Na enige tijd vraagt hij of ik enig idee heb waarom hij af 

wilde spreken. Ik geef aan dat ik wel een bang vermoeden heb en Henny komt uiteindelijk met de 

‘vraag der vragen’. Na ruggespraak met Angelique besluiten we om het te doen.

Dezelfde middag nog rij ik naar Hans Egberink. Dochter Sophie is ook in de woonkamer. Ik moet 

het gesprek dus nog even rekken. Sophie gaat er na een paar minuten vandoor en ik vraag Hans 

vervolgens of hij Adjudant zou willen worden. Hij twijfelt geen moment en belt meteen Ellen op 

haar werk bij Bolletje. Haar eerste reactie is ’wat moet ik dan aan’? Alle vier hebben we er erg veel 

zin in en de voorpret kan beginnen.

De puntjes worden nog even de i gezet en de proclamatie 
wordt afgerond. Tevens wordt afgesproken dat er ’s nachts na 
de bekendmaking ook nog eieren worden gebakken bij de Prins. 
Tot slot maken we een bellijst van familie, vrienden en buren 
die enkele uren voorafgaand aan de bekendmaking bij Tibbe 
zullen worden uitgenodigd,

We beginnen ook met het aankleden van de schuur. 
Heisterkamp stelt een tapje beschikbaar tot het einde van de 
carnaval. De dag vóór de bekendmaking staat er ’s ochtends al 
een vrachtwagen van Heisterkamp bij ons op ‘t erf. 

Vrijdagochtend. De spanning stijgt. Eerst nog even een paar 
uur aan het werk. ’s Middags hebben we echter vrijgepland om 
de laatste voorbereidingen te treffen. Henny komt de eierpan 
van Prins Jan bezorgen. Hans bezorgt nog een paar praattafels. 
De koelkasten worden gevuld en de tap aangesloten. Nadat 
aan het einde van de middag de vriendjes en vriendinnetjes 
van de drieling zijn vertrokken toveren we aan de keukentafel 
de eerste medailles te voorschijn om ze aan onze kinderen 
te geven. Ze zijn bijna 8 en kunnen dus al aardig de namen 
op de medailles lezen. Het kwartje valt en ze verheugen zich 
vervolgens op de avond, maar vooral op het schoolcarnaval 
waar Hans, Ellen, mama en papa voorop zullen gaan in hun 
polonaise.

Om kwart over 7 komen Hans en Ellen ons oppikken met 
de auto. Deze wordt achter de zaal van Tibbe geparkeerd om 
te voorkomen dat voorbijgangers ons zullen herkennen. Om 
8 uur arriveert het belteam bestaande uit Henny, Addy, Roy 
en Eddy. We kleden ons om achter in de grote zaal die op dat 
moment leeg is. Er wordt een flesje Pinot Blanc gebracht om 
een klein beetje in de stemming te komen. Een klein uurtje 
later is het voorcafé van Tibbe gevuld met zo’n 40 familieleden 
en vrienden die tot dan toe nog niet exact weten voor wie ze 
komen. 

We gaan met z’n vieren van de achterzaal naar het voorcafé. 
De sfeer is er goed en de meeste mensen zijn toch verrast. Zelfs 
de buren uit Albergen zijn er. Fantastisch. Rond 10 uur gaat 
het hele gezelschap naar Kampkuiper waar ze in de afge-
schermde kleine zaal via een videoscherm het podium in de 
tent kunnen zien. Wij worden door Edwin per auto van Tibbe 
naar Kampkuiper gebracht en sluiten ons aan bij de groep in 
de kleine zaal. Vervolgens is het om 22.45 uur zover. We staan 
aan de achterzijde van een papieren wand. Vanaf de achterzijde 

Een paar dagen later ben ik onderweg in Polen als ik via de 
telefoon hoor dat de Residentie failliet is. De prinsbekendma-
king dreigt op losse schroeven te komen staan. Met meer dan 
gemiddelde belangstelling volg ik de dagen daarna het nieuws 
hierover. Maar uiteraard mag ik dat niet teveel laten merken. 
Uiteindelijk wordt er na enige tijd een nieuwe residentie 
gevonden en kan de datum van de bekendmaking dan toch 
echt worden vastgezet.

Henny en Edwin komen namens de benoemingscommissie 
een zaterdagavondje bij ons thuis overleggen. Ze zijn op de 
fiets…… Er moeten een aantal organisatorische zaken worden 
doorgenomen. Ze hebben de voorlopige activiteitenagenda 
bij zich. Het blijkt dat we vanaf begin 2013 alle weekeinden tot 
en met het Carnavalsweekend onder de pannen zijn. Een paar 
uur en lege wijnflessen verder hebben we ook 6 uiterst scherpe 
aanwijzingen bedacht waarvan er na zorgvuldige selectie door 
Edwin nog 3 overblijven. Daarnaast wordt het grootste deel 
van de proclamatie ’s avonds nog geformuleerd. Het eerste 
topoverleg verloopt erg gezellig en is dus ook meteen zeer 
vruchtbaar.

Als één van de eerste zaken dient de kleding te worden 
geregeld. Adjudant en Prins in spé togen naar Deurningen om 
zich bij Ria Bartels een steek, handschoenen, strik en medailles 
aan te laten meten. Alles is snel geregeld en na 2 weken is alles 
ook al gereed.

Henny zorgt via Alphons oude Avenhuis voor een scepter. 
Deze weet uiteraard niet om welke personen het gaat maar 
weet op onnavolgbare wijze de hobby’s en werk van de Prins 
en Adjudant te verbeelden. Een skistok, golfclub, druiven, een 
pomp en het getal 3 (symboliserend het aantal nakomelingen 
van de Hoogheden koppels) worden in de scepter verwerkt.

Een paar dagen later worden de aanwijzingen op de 
Dubbelkiekers-site geplaatst en het speculeren kan beginnen. 
Aan de bar in de kantine van MVV wordt naast mij volop gegist. 
Er worden vooral namen genoemd van ZZP’ers. De kantine-
beheerder weet het echter al zeker en is in al zijn zelfverzekerd-
heid ook al een weddenschap aangegaan. Het is volgens hem 
Ronnie en Richard MasseLINK vanwege de LINKe(r) handen in 
de aanwijzingen. De (r) zou volgens deze Nostradamus dan ook 
slaan op de voornamen van de genoemde heren.

Maar zo nu en dan worden toch ook onze namen al 
genoemd. Het mooie is dat in onze familie niemand iets door 
heeft. Bij de Eggies voelen de jongens, tevens lid van de Raad 
van Elf, echter wel wat nattigheid.

De dames zijn inmiddels na dagenlang kleerhangerschuiven 
ook geslaagd. De meeste zaken zijn inmiddels geregeld. Er 
wordt nog een zaterdagavond met de benoemingscommissie 
belegd. Deze keer komt naast Henny ook Eddy Weiss mee.  
Wat een kort overleg had moeten worden loopt weer uit op een 
dramatisch gezellige avond borrelen. 

zien we de rook op het podium. Het intro van de opkomstmu-
ziek klinkt en het aftellen is begonnen. Ten, nine, eight… Bij het 
luide ZERO klinkt het nummer van de Black Eyed Peas – I got a 
feeling. We slaan ons door de papieren wand en de tekst van de 
muziek is veelzeggend; 

LET’S DO IT, DO IT, DO IT !! Op naar een fantastisch 
carnavalsjaar.
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    De Sponsorcommissie     
                    in een nieuw jasje

De heren hebben dit jaar alles overgenomen van Jan, die 
ook de hulp heeft gehad van Edwin Kroeze, en er een eigen 
draai aan gegeven om alles op een hoger niveau te krijgen. 
Gelukkig had Jan de zaakjes altijd goed op orde waardoor ze er 
wat makkelijker mee aan de slag konden. 

Wat doen deze heren precies?
Na de prinsbekendmaking ervoor zorgen dat de sponsor-

brieven worden verstuurd naar de betreffende sponsoren. Deze 
brief is dit jaar in een nieuw jasje gestoken en zal volgend jaar 
verder aangepast worden, dit was wegens de enigszins korte 
termijn nu niet helemaal mogelijk. Brief aangepast, pakketten 
iets aangepast en dat op ons nieuwe carnavaleske briefpapier. 
Ook zijn er deze jaargang een heel aantal nieuwe sponsoren 
benaderd. Deze willen we bij deze dan ook van harte welkom 
heten. Er waren altijd al een aantal personen die in de periode 
voor de kerst de sponsoren benaderden. Een aantal van hen 
is hier mee gestopt en de sponsorcommissie heeft een aantal 

andere heren bereid gevonden om hen hierbij te helpen. 
Meerdere handen maken licht werk zullen we maar zeggen.

Nadat iedereen alle sponsoren benaderd had, zijn de heren 
weer aan de slag gegaan om alles te verwerken tot een geheel. 
Dit is van voornamelijk van belang voor dit geweldige boekje 
wat u nu in de handen heeft. Welke sponsor heeft welke 
advertentie etc… Tevens rijden we ieder jaar tijdens de carna-
valsperiode met een bus rond. Nadat hiervan de sponsoren ook 
weer bekend zijn moesten de stickers  besteld worden bij Jabé 
Reclame. Zo kunnen we ook dit jaar weer met een prachtige 
bus op pad tijdens deze carnavalsperiode. 

De heren hebben dus een druk takenpakket blijkt wel weer. 
Dit zijn maar een paar belangrijke zaken die genoemd worden. 
Er wordt nog veel meer gedaan. Maar iedere euro is voor onze 
vereniging van belang. Hiervoor willen we de sponsoren uiter-
aard heel hartelijk bedanken!

De sponsorcommissieDe sponsorcommissie: Sander Alberink, Wout Busscher en Luuk Oude Avenhuis

Zoals iedere vereniging beschikken ook wij over een sponsorcommissie. Het klinkt misschien wel 

een beetje cliché, maar zonder sponsoren geen carnaval. We zijn ieder jaar weer erg blij met de 

bijdrage van onze sponsoren. Zo kunnen we u het carnavalsfeest geven wat u van ons gewend 

bent… 

De laatste jaren was het Jan Borggreve die leiding gaf aan 
de sponsorcommissie. Hij heeft het echter druk met andere 
zaken binnen de vereniging en heeft ook thuis de drukte van 
twee kinderen om zich heen waardoor hij hier helaas geen tijd 
meer voor heeft. Jan hartstikke bedankt!!!

Sinds dit jaar heeft Jan deze taak over gedragen aan een 
aantal andere heren.

De sponsorcommissie wordt nu geleid door Sander 
Alberink, deze heeft hierbij de onverzettelijke steun gekregen 
van Wout Busscher en Luuk Oude Avenhuis. 

De sponsorbus uit 2012



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 specialisten 
van EDRO Parket. Natuurlijk staan wij u 
graag te woord met een op maat gesneden 
persoonlijk advies.

Parketvloeren en
woonaccessoires

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

Hoofdstraat 41 a | 7625 PA  Zenderen | T: 074 26 73 509
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Eierbaḱ n met de taxi…

Zoals binnen elke vereniging wordt er ook bij de Dubbelkie-
kers regelmatig eieren gebakken. Een vaste avond hiervoor is 
bijvoorbeeld de Rosenmontagavond. Maar wat gebeurde er nu… 
Bij de uitnodiging voor de prinsopkomst werd vermeld:” ieder-
een wordt bij deze uitgenodigd om na de Kiekersdag eieren te 
bakken bij de prins”!!! Jeetje wat voor prins en adjudant zouden 
dit zijn???

Welke prins en adjudant het zijn geworden weet inmiddels 
het hele dorp maar er was nog iets bijzonders geregeld rond het 
eieren bakken… TAXIVERVOER!!!!

Taxibedrijf Henri Ploeg stond de hele nacht voor iedere Dub-
belkieker paraat, van en naar de Spar en naar elk ander Dubbel-
kieker- adres werd men gebracht, wat een service. Met een CD 
van de Dubbelkiekers in de stereo, een polonaise rond de tafel 
na elke rit, werd de hele nacht af en aan gereden naar het huis 
van onze Prins Jan. 

Die CD heeft Henri nu nog steeds in zijn stereo en menig 
Baysganger begint zijn avond met het Dubbelkiekerslied. Maar 
ook onze Prins en Adjudant krijgen er geen genoeg van… Henri 
reed hen naar de Gelredome te Arnhem waar vooraf aan het 
concert, met een polonaise rond de bus, het Dubbelkiekerslied 
werd geïntroduceerd. 

Mogelijk komen we Henri deze carnavalsperiode nog vaker 
tegen want ook hij heeft ervan genoten en die CD...

De Dubbelkiekers 2012 jos 5.indd   45 17-01-12   08:52

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.
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         De nieuwkomers   in de Raad van Elf
Cas Oude Avenhuis

Bijnaam: ?
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Mariaparochie
Wat doe je in het dagelijks 
leven: Ik ben bezig met de 
politieopleiding. Ik zit in 
het laatste jaar van deze 
opleiding. 
Hobby’s: Mijn hobby’s zijn 
sporten, ik voetbal bij MVV 
’29. Ook hou ik ervan om 
een avondje te stappen. 
Waarom ben je bij de Raad 
van Elf gekomen: Ik vier 
elk jaar carnaval en ben op 
bijna elk carnavalsfeest wel 
aanwezig. Toen de vraag 
kwam of ik bij de Raad van 
Elf wilde komen hoefde ik 

hier niet over na te denken. 
Hoe beviel de eerste kennismaking: De eerste kennismaking 
beviel mij goed. Volgens mij kwamen de nieuwkomers er goed 
van af op het podium. Het was een gezellig en mooi feest. De 
eitjes bij de Prins smaakten ook goed. 
Wat ga je doen binnen de vereniging: Ik heb als taak gekregen 
om te helpen bij de optochtcommissie.

Chiel Oude Vrielink
Bijnaam: Bolle
Leeftijd: 20
Woonplaats: Harbrinkhoek
Wat doe je in het dage-
lijks leven: Op het VVBA in 
Almelo ben ik bezig met de 
opleiding BBL Timmeren 
Niveau 3. In maart hoop 
ik mijn diploma binnen te 
hebben.
Hobby’s: Stappen, voetbal 
en rally.
Waarom ben je bij de Raad 
van Elf gekomen: Carnaval 
is gewoon een topfeest. 
Toen ik gevraagd werd om 
bij de Raad van Elf te komen 
hoefde ik dus ook niet lang 
na te denken en heb direct 

ja gezegd.
Hoe beviel de eerste kennismaking: Als hiermee de prins-
bekendmaking bedoeld wordt: Zeer goed! De dag erna heel wat 
minder.
Wat ga je doen binnen de vereniging: Wagenbouw

Martijn Egberink

Nolan Leus
Bijnaam: Brouwer
Leeftijd: 21
Woonplaats: Harbrinkhoek
Wat doe je in het dagelijks 
leven: Ik werk bij J.P. van 
den Bent stichting als bege-
leider van jongeren met een 
verstandelijke beperking en 
werk één dag in de week bij 
L&S. 
Hobby’s: voetbal, uitgaan 
met vrienden.
Waarom ben je bij de Raad 
van Elf gekomen: Ik werd 
afgelopen jaar gevraagd 
om bij de Raad van Elf te 
komen. Het leek mij wel 
mooi om alle gala’s af te 
gaan en kennis te maken 

met andere dingen die bij carnaval komen kijken. 
Hoe beviel de eerste kennismaking: de eerste kennismaking 
beviel goed. Vooral de prinsbekendmaking was super. Viel me 
toen op hoeveel mensen er bij de carnaval betrokken waren. 
Wat ga je doen binnen de vereniging: Dit jaar heb ik een beetje 
geholpen met sponsoren binnen halen. Voor de rest weet ik het 
nog niet. Waar ze maar mensen nodig hebben.

Wout Busscher
Bijnaam: Heb geen vaste 
bijnaam, maar mijn kame-
raden noemen me weleens 
“PW” of “Boesjer Wood” !!!
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Harbrinkhoek
Wat doe je in het dagelijks 
leven: Transportplanner 
(voornamelijk Zweden 
en Noorwegen) bij HST 
International in Enschede
Hobby’s: zelf tegen een 
balletje aantrappen en FC 
Twente.
Waarom ben je bij de Raad 
van Elf gekomen: omdat 
ik vorig jaar ben begonnen 
binnen de vereniging als 
secretariaat en toen min 

of meer beloofd heb om dit jaar bij de Raad van Elf te komen. 
Uiteraard wil ik de gezellige carnavalsfeestjes niet missen. 
Hoe beviel de eerste kennismaking: de eerste kennismaking 
met CV de Dubbelkiekers was vorig jaar al en verliep goed. De 
eerste als lid van de Raad van Elf was tijdens de prinsbekenma-
king. Het was zeer gezellig in de nieuwe Residentie, misschien 
wel iets te gezellig (haha). 
Wat ga je doen binnen de vereniging: zoals gezegd ben ik 
vorig jaar begonnen als secretaris van de vereniging, ik beheer 
voornamelijk de in- en uitgaande post. 
Daarnaast ben ik sinds dit jaar ook deel uit gaan maken van 
de (vernieuwde) sponsorcommissie. De sponsorcommissie is 
verantwoordelijk voor alles wat met sponsoring te maken heeft 
zoals het opstellen van sponsorbrieven, het versturen van deze 
brieven en later de facturen en de nazorg hiervan. Ook moeten 
wij ervoor zorgen dat alle logo’s worden verzameld van de 
sponsoren. Zodat deze op de site, in het boekje en op de gala’s 
gepresenteerd kunnen worden. 

Bijnaam: (Martijn zegt geen 
bijnaam te hebben maar we 
horen toch vaak de naam 
Nutsie voorbijkomen…)
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Almelo, 
Markgraven. 
Wat doe je in het dage-
lijks leven: ik ga naar 
school, volg de opleiding 
Bouwkunde aan het Saxion 
in Enschede. Verder werk 
ik in mijn vrije tijd bij 
Groothuis Timmerfabriek in 
Mariaparochie. 

Hobby’s: voetbal, FC Twente en gezellig een pilsje drinken.
Waarom ben je bij de Raad van Elf gekomen: lijkt me hart-
stikke mooi en zo zie je de carnaval ook eens op een andere 
manier. 
Hoe beviel de eerste kennismaking: prima, de prinsopkomst 
was een mooi feest bij de nieuwe residentie. 
Wat ga je doen binnen de vereniging: het eerste jaar zal ik een 
beetje bekijken wat er binnen de vereniging gedaan wordt. 
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       Er was eens...
          Avonturen van   Prins Jan en Adjudant Henk  
       en hun hofdames Sonja  en Carla
Het was ergens in september toen drie wijze mannen uit het oosten richting de Walboersweg 

gingen op zoek naar een prins! Na enig geproat kwam al gauw het verlossende woord: Ja ik wil!

De prins ging op zijn stalen ros richting het Leuvinksveld op zoek naar zijn ‘rechterhand’.  

Na een lichte hartverzakking en een duwtje in de rug van zijn jonkvrouw kwam ook daar al snel  

het jawoord! Zo waren de nieuwe hoogheden voor het dubbeldorp geboren!

Prins Jan Busscher en Adjudant Henk Letteboer en hun hofdames Sonja en Carla.

De avonturen van ons op papier zetten dat was de vraag!
Nou hoeveel schrijfruimte hebben we? En hoeveel leesvoer 

wil de Dubbelkieker?
We kunnen d’r wel een boek over schrijven!!

Wat een geweldige tijd hebben wij met elkaar beleefd!
Allereerst de opkomst, zoveel mensen, familie, vrienden, 

buren, collega’s wat een happening. Het goede doel a Sisters 
Hope...zo ontroerend! 

Daarna het feest in de zaal, en vele uren later het eieren 
bakken bij Prins Jan.

Het boogzetten bij adjudant Henk en later bij Prins Jan... 
wat een super gezellig feest in de “Stille Wille” (KEET zeggen de 
kinderen Busscher)

Een dag later de eerste kennismaking met alle hoogheden 
uit de gemeente Tubbergen, gevolgd door een Nieuwjaarsborrel 
bij MVV...!

En daarna op huis aan om de hele feestzooi van zaterdag op 
te ruimen!! 

Nou vergeet dat laatste maar... een paar mensen uit de 
vereniging van de Dubbelkiekers hadden de handen in elkaar 
geslagen, en alles voor ons opgeruimd. Mannen ‘steekje’ af 
voor jullie! Grote klasse!

Dan de bezoekjes aan de zieke mensen in ons dubbeldorp. 
Prachtig om te zien hoe dit gewaardeerd word. Kleine moeite, 
maar wat een groot plezier! Een vrouw vroeg bij vertrek aan 
de hoogheden wat ze moest betalen voor de medaille die ze 
had gekregen. Dan weet je waar je het allemaal voor doet. 
Kippenvel!

Ook een bezoekje aan de oud inwoners van Harbrinkhoek/
Mariaparochie op de Eeshof in Tubbergen is in ons geheugen 
gegrift. Allemaal meedoen in de polonaise, met Jan Groothuis 
van de timmerfabriek voorop, met jawel zijn oude steek van 
vroeger op! 

Het ouderen carnaval bij Kampkuiper. Prins Jan gaf aan 
dat hij mee wilde in de bus om de ouderen op te halen uit 
Tubbergen. Natuurlijk gingen Adjudant Henk en de hofdames 
ook mee. Wat een vreugde bij deze mensen. Al zingend op 
allerlei deuntjes van vroeger reden we naar de Kampkuiper.  
De ouderen konden genieten van een fantastisch carnavals-
gala. Als je na afloop dan al die tevreden gezichten weer de bus 
in ziet gaan dan heb je een heel voldaan gevoel! Fantastisch!

Ook een traditie is een bezoekje brengen aan de eerstgebo-
rene van ons dubbeldorp! Ook dit werd zeer gewaardeerd. En 
als deze jongeman geen echte Dubbelkieker word dan weten 
wij het ook niet meer! Tijdens het bezoek kon Koen zijn ogen 
niet van de veren afhouden. Dus dat beloofd nog wat voor de 
toekomst!

Een bijzonder moment was ook  het bezoek aan oud 
hofchauffeur Jan Oude Hendriksman. Jan moest om gezond-
heidsredenen afzien van zijn taak als hofchauffeur van de 
Dubbelkiekers. We hebben een hele fijne avond gehad in huize 
Oude Hendriksman. Jan heeft ons vele verhalen verteld uit 
zijn leven. En mooi vertellen dat kan Jan....heerlijk om naar te 
luisteren! 

En door Santje werden we enorm verwend met allerlei 
lekkers op tafel. 

De taak van hofchauffeur is overgenomen door Jan Leus. 
En wij kunnen niet anders zeggen dan dat Jan dit goed heeft 
opgepakt. Altijd stipt op tijd. De auto lekker warm en brand-
schoon, zowel van binnen als buiten. We hopen dat Jan Leus dit 
nog jaren mag doen voor de hoogheden.

We bezochten de gala’s in Reutum, Fleringen, Vasse en 
Langeveen. En natuurlijk  de gala’s in onze eigen dubbeldorp. 
Mooie momenten met geweldige acts. En hartverwarmend het 
optreden van onze gezamenlijke vrienden van ‘wip er eens uit’, 
wat hebben we hier van genoten.

Het schoolcarnaval -  de sleuteloverdracht in Tubbergen 
– de optochten in Langeveen, Albergen en Geesteren. Met als 
klap op de vuurpijl de optocht in ons dubbeldorp! Alle mensen 
die speciaal voor ons meeliepen. Familie, vrienden, buren, 
collega’s, de kinderen en ouders van de Kikkerpoel! Nou dan 
pink je toch wel menig traantje weg....(en dat kwam echt niet 
van de Fishermans friend)

Op rosenmontag naar Vasse, het inbloazen van alle hoog-
heden, en daarna door naar de Othmarridders in Ootmarsum. 
Hier waren we speciaal voor uitgenodigd. Nou dat hebben we 
geweten.. daar kunnen ze ook wel carnaval vieren. Met een 
heuse tirolerband en mega pullen bier. Opnieuw een super dag!

Dinsdag dweildag!  
Hier hadden wij hoogheden wel zin in. Sonja en Carla hadden 
het niet goed begrepen! Dweilen? Dat doe je toch met een 
dweil, emmer en zeep? Met een pruikje op, een schortje aan, en 
een emmer vol schoonmaakartikelen en een dweilstok gingen 

de dames de bus in. Grote hilariteit natuurlijk! De dames 
hebben wat afgedweild deze dag! Zelfs de herentoiletten 
werden niet vergeten!

We gingen met de bus eerst richting de markt in Tubbergen. 
Met Prins Jan als marktmeester wilde hij de Dubbelkiekers trak-
teren op een lekker visje, en een bak met worst en kaas ging 
mee voor onderweg! Daarna naar Bays in Reutum. Hier stonden 
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de hoogheden en enkele raadsleden van de Pin’n klaar om met 
ons mee te gaan naar Antje en Billie Kleizen. Je weet niet wat 
je ziet als je daar aankomt. Grote bussen vol met verenigingen 
uit alle omstreken. Wat een bult volk, woar kumt dat toch aal 
vandan? En past dat allemaal in de zaal?

Tuurlijk wel gewoon naar binnengaan en aanduwen! En 
of dit alles nog niet genoeg was, gingen we ook nog naar het 
Peulken in Rossum! Stagediven van de praattafel!  
(voor diegene die niet weet wat dit is: je gaat op de praattafel 
staan en je gooit je het publiek in, en dan maar hopen dat 
iemand je opvangt).

Hoe ouwer hoe gekker is het toch? Wat een geweldige dag. 
Ééntje om nooit meer te vergeten!

Het bokverbranden komt dan in zicht...aan alles komt een 
einde, het is bijna voorbij!

Na gezellig te keuvelen met elkaar over alle belevenissen 
komt dan een spectaculair stukje vuurwerk.. alle inwoners van 
ons dubbeldorp vliegen met hun nog katerige kop tegen het 
plafond! Oh ja ..carnaval is weer ten einde! Er word met zijn 
allen nog even een heerlijk visje naar binnen gewerkt... en dan 
nemen we afscheid van elkaar!

Dan valt er toch wel een last van je af! Alles is gezegd alles 
is gevierd! Het is goed zo! We knuffelen elkaar nog een keer, en 
bedanken elkaar voor een fantastisch jaar!

En als je denkt dat je alles hebt gehad......... is er geen taxi 
voor ons geregeld...

Huh..hoe komen wij dan thuis? Jeroennn?... die ligt al lang 
op één oor!

Gelukkig is er een aardige medewerker bij de Spar die ons in 
zijn bolide wel even naar huis wil brengen! En even later liggen 
alle hoogheden heerlijk uitgerust in hun warme bedje, nog 
nagenietend van een onvergetelijk Dubbelkiekersjaar!

En oh ja...op aswoensdag nog even met een aantal mensen 
naar de kerk natuurlijk!

Met een aantal? Een man/vrouw of 60 in totaal van de 
vereniging!! Kijk dat zijn carnavalsvierders in hart en nieren! En 
na de kerk...nog even een pilske pakken tot werkelijk besluit? 
NEE... iedereen gaat naar huis...in afwachting van een nieuw 
carnavalsjaar!

Het sprookje is uit ...
... en ze sliepen nog lang en gelukkig!
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    Help, mijn man is bij 
 een andere vereniging

Lieve Mona, 
Wij, twee getrouwde Dubbelkiekers, zitten met een probleem. Nou ja eigenlijk meerdere 

problemen… In het dagelijks leven is het niet een heel groot probleem maar zo rond de carnavals-

periode beginnen de problemen groter te worden. Dit omdat onze mannen van buitendorpse 

afkomst zijn, namelijk Kroesmennekes. 

Gelukkig beginnen de problemen pas in de ‘echte 
carnavalstijd’. 

Bij de prinsopkomst valt het nog mee omdat ons dubbel-
dorp dit op vrijdag heeft en de Kroesmennekes op zaterdag. 
Dus hier komen we nog wel uit. Maar dan..

Onze mannen worden geacht om elk gala aanwezig te 
zijn in hun dorp, dit zijn dus 3 avonden. Wij gaan natuurlijk 
echt niet 3 avonden mee en naar het zelfde stukje kijken, dus 
kunnen we dit regelen met “wij brengen en halen jullie wel”.

Voor hen is het natuurlijk geen probleem om mee te gaan 
naar het altijd gezellige gala van de Dubbelkiekers. 

Dan hebben we het probleem wat taxi heet. 
Gaan we met de Dubbelkiekersbus of met de 

Kroesmennekesbus?
Regelen wij de taxi of regelen zij de taxi?
Soms gaan de Dubbelkiekers en de Kroesmennekes samen 

en dan is het probleem al opgelost. En zo niet… dan vragen we 
onze moeders om te rijden. 

Het echte probleem is natuurlijk de dag van de optocht en 
dus het feest van ons dubbeldorp. 

Elk jaar weer is de optocht in Fleringen op dezelfde dag als 
de Kiekersdag. En elk jaar gaat het weer: “waar gaan we het 
eerst heen”? Want we kunnen natuurlijk niet op beide plaatsen 
tegelijk zijn. Het zijn beide mooie feestdagen dus balen we als 
we wat moeten missen. 

Zou iemand hier iets aan kunnen doen??!
Verder zoeken we nog een grote vlag van de Dubbelkiekers 

want tijdens de Kiekersdag wordt er een groot bord met het 
logo van de Kroesmennekes aan de voorgevel gehangen. Dit 
kan natuurlijk echt niet en hier hebben we dus ook grote ruzie 
om. Nu was ons idee om er een grote vlag overheen te hangen. 

Wie kan ons hiermee helpen? (de vlag graag afleveren op 
het volgende adres: Pastoor Escortstraat 5!)

Ook zijn we nog op zoek naar een passende carnavals-
outfit voor ons zoontje. Want wat moet hij aan? De mooie 
blauw/witte kleuren van de Dubbelkiekers? Of iets van de 
Kroesmennekes? Misschien een mix? (alle ideeën graag afle-
veren aan de Dannenkampsweg 11) 

Er zijn nog wel meer problemen maar we willen je niet met 
al onze problemen lastig vallen. 

Hopelijk heb je een goede tip om de carnaval zonder ruzie 
door te komen. 

Groeten van twee anonieme Dubbelkiekers

Hallo anonieme Dubbelkiekers, 
Zoals ik lees hebben jullie de problemen aardig onder controle. 
De enige tip die ik je kan geven is: ruil je Kroesmenneke in voor 
een Dubbelkieker!!

Succes met jullie keuze, 
Veel liefs van Mona

  Afscheid Edwin Kroeze
Korte introductie:
Edwin Kroeze, samenwonend met Karin Waayer en vader 

van Kees Kroeze en de volgende is onderweg.
Werkt bij Voskamp Deurtechniek als verkoopleider.

Wat heb je allemaal gedaan binnen de carnaval?
Ik heb mij in de loop der jaren met meerdere activiteiten 

bezig gehouden. Bij de start van de vereniging was ik verant-
woordelijk voor de sponsoring. Bij het oprichten van een Raad 
van Elf was ik natuurlijk van de partij. Daarnaast intensief bezig 
gehouden met onze carnavalswagens, het opsporen, ophalen 
en klaar maken van ons “rollend materieel”. Tevens namens 
de de Raad van Elf meegedaan aan optredens tijdens diverse 
gala’s. 

Waarom ben je nu gestopt in de Raad van Elf?
Ik ben vanaf het 1e uur betrokken gewest bij onze vereni-

ging. Na 10 jaar Raad van Elf vond ik het tijd om ruimte te 
maken voor vers bloed. En als ik zie wie Ben er allemaal voor 
heeft weten te strikken dan zit dat voor de eerste jaren wel 
weer snor.

Wat blijf je doen voor de carnaval?
Samen met Jan Borgreve vormen wij de financiële 

commissie. Daarnaast schrijf ik mee aan ons Kiekersblad. 

Wat zijn je hoogtepunten in al deze tijd in de Raad 
van Elf?
We hebben in de loop van de jaren vele leuke dingen 

meegemaakt.
- De eerste Kiekersdag waarbij we niet wisten wat wij konden 

verwachten. De opkomst was boven verwachting en daar 
waren wij heel blij mee.

- De zoektochten naar carnavalswagens waren altijd leuke 
ondernemingen.

- Het optreden als dansende kabouters tijdens het Oranje Gala 
bij Kampkuiper. Een voorbereiding met intensieve biercon-
sumptie en van enkele mensen weinig ritmisch gevoel. 

- Ons eerste optreden bij de sleutel uitreiking op het gemeente 
huis. Ongeremd door enige voorkennis storten wij ons in 
deze traditie, waarbij kersverse prins Edwin het podium werd 
opgestuurd met een vers uit de wei getrokken bok. Deze was 
natuurlijk bedoeld voor onze Albergse buren.

- Het jaar dat wij sleuteldorp waren en wij onze vereniging 
enorm op de kaart hebben gezet.

- 2012 dweilen in Ootmarsum. Je zou toch verwachten dat 
men hier tijdens carnaval weet wat feest vieren is. Totdat de 

Dubbelkiekers zich presenteerden bij Ossevoort en het dak er 
af lieten knallen, wat een feest!

Het mooist is eigenlijk buiten de Raad van Elf om dat er 
van niets een mooie vereniging is ontstaan met een brede 
voedingsbodem in ons dubbeldorp.  

Waarom zo lang met carnaval bezig geweest?
Waarschijnlijk besmet met het carnavalsvirus.

Wat wil je de bewoners meegeven omtrent carnaval?
Dat het een prachtige vereniging is die voor alle leeftijden 

in ons dorp een invulling geeft aan carnaval. 
Dus mensen waar u kunt steun onze vereniging om dit nog 

jaren te kunnen blijven doen. 
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rabobank.nl/noordtwente

Ook met carnaval regelt u uw bankzaken 
24 uur per dag via internet of telefoon.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Gesloten en toch open.
Dat is het idee.

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
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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.
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Woonboulevard 44/46, Almelo www.wooncentrum.net

koopzonda 
WE ZIJN VERHUISD

Profiteer
van de aanbiedingen en
   kies voor kwaliteit!

Nu in nieuw pand 
naast Jysk

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 
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      De tiende prins 
 uitgezocht door 
      de Kluge Leute… 
    (de eerste prins zochten zij niet uit…)

Wellicht dat dit nieuwe informatie voor U is maar toch. 
Genoemd drietal “Kluge Leute” werkt ook nog vrijwillig in 
dienst van de Dubbelkiekers. Uren schrijven doen ze niet, 
declaraties en reiskostenvergoeding kennen ze hier ook niet. 
Het hoogtepunt van hun werkzaamheden vindt plaats voordat 
het eigenlijke carnaval begint. Ze bedenken met elkaar wie 
deze keer gevraagd gaat worden om de hoogste in rang van 
de Dubbelkiekers te worden. Prins van de Dubbelkiekers. Deze 
keer viel het oog al snel op Perry Kuiphuis en gelukkig stemde 
hij toe. Erfelijk belast met een vader als oud prins van de 
Twentsche Eigenheimers en een moeder uit Oldenzaal. En zo 
wordt oud en jong weer met elkaar verbonden. 

Als adjudant zocht Perry zijn maat Hans Egberink en 
samen met de hofdames Angelique Kuiphuis en Ellen Egberink 
gingen de Kluge Leute een tweetal keren op zaterdagavond 

in het nederige stulpje van de familie Kuiphuis in conclaaf. 
Mekkelenberg en Markgraven dat past. Gezellige bijeenkom-
sten, mooie verhalen, een lekker glas wijn, en vooral voorpret. 
Voorpret om de gezichten van de mensen in zaal Kampkuiper 
waar de prinsbekendmaking plaats vond. Voorpret ook in zaal 
Tibbe waar de lange gastenlijst door het belteam bestaande uit 
Roy Woesthuis, Addy Woesthuis en Eddy Weiss en Henny Oude 
Geerdink vakkundig te woord wordt gestaan en dringend maar 
beleefd uitgenodigd wordt om eerst in zaal Tibbe te verschijnen 
en dan gezamenlijk naar Kampkuiper te gaan. Hier knallen 
prins Perry en adjudant Hans, samen met de in boa gehulde 
hofdames Angelique en Ellen, het doek door, het podium op. 
Het is wederom goed: een prachtstel mensen presenteren zich 
vol overgave om de Dubbelkiekers op een goede wijze door het 
Carnavalsgebeuren te leiden.

Noot van de redactie: Bij deze wil Henny Oude Geerdink zijn 
excuses aanbieden aan Karin Reinerink-Hutten en Sonja 
Busscher. Zij raadden allebei de juiste naam van de prins 
voordat Perry als zodanig bekend werd gemaakt. Als lid van de 
Kluge Leute moest Oude Geerdink zich houden aan de geheim-
houding en diende overeenkomstig de carnavalswet met een 
stalen gezicht een en ander, tegen beter weten in, te ontkennen. 
Hij heeft hiervan geen spijt.

Edwin Busscher, Eddy Weiss en Henny Oude Geerdink hebben mooi werk. 

Edwin Busscher werkt bij Lansink b.v. Lansink is een bedrijf met vele jaren ervaring in huis. Het 

bedrijf is kundig op het gebied van de grond-, water en wegenbouw. Hiervoor ontwikkelen ze 

projecten voor en met de opdrachtgevers, die tevens door Wegenbouw Lansink b.v. van A tot Z 

worden uitgevoerd. De kracht zit in de flexibiliteit van de onderneming. Wegenbouw Lansink b.v. is 

gevestigd te Saasveld. Opdrachtgevers bestaan uit gemeenten, provincies, bedrijven, instellingen 

en particulieren. Eddy Weiss en Henny Oude Geerdink hebben beiden dezelfde werkgever namelijk 

de Centrale Directie van Pius X College en St.-Canisius. Eddy werkt in de ICT van Canisius Almelo en 

Tubbergen en Henny is decaan- docent aan de Pius X VMBO locatie van Renneslaan in Almelo.



Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

Dealer van oa asus, samsung, apple, hp en canon.

Woonboulevard Almelo     www.multimediacenter.nl     tel : 0546-540999

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
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             Van oud 
                    naar nieuw
De jaarwisseling hebben we weer gehad “oud en nieuw”. Een wisseling heeft de Dubbelkiekers ook 

gehad. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij medio oktober vernamen dat café de Spar in haar huidige 

opzet ophield te bestaan. Dat was even een flinke tegenvaller, maar om maar met een Twents 

gezegde in huis te vallen “noa dissen wier nen frissen” moesten wij opzoek naar een nieuw onder-

komen annex Residentie.  Maar voor hier op door te willen gaan, willen we eerst terugblikken op 

alle mooie jaren die wij bij de Spar hebben meegemaakt. 

dit illustere gezelschap. De bezoekersaantallen liepen op en het 
begon er aardig op te lijken. CV de Dubbelkiekers had zich een 
plaatsje verworven op de carnavalsagenda en café de Spar ging 
voortaan verder als residentie van CV de Dubbelkiekers.

In 2003 had de vereniging zich zover ontwikkeld dat er zelfs 
een prins werd gepresenteerd. Niemand minder dan Edwin 
Busscher nam deze dankbare taak op zich. Het publiek kwam 
in nog grotere getalen en het feest bij de Spar begon lang-
zaam uit haar jasje te groeien. Bekomen van een geslaagd jaar 
kwam niet veel later de mededeling dat Charlotte het café had 
verkocht aan Monique Haselbekke en Roy Schoolkate. Met een 
stel waarvan de mannelijke helft was geboren en getogen in 
Denekamp zat het met onze carnavalsambities wel geramd.   
De eerste jaren werd doorgeborduurd op de ingeslagen weg.

Zo vingen we 2004 aan met nieuwe kapiteins in een 
bestaand schip. En om maar even in scheepsvaart termen te 
blijven heeft elke kapitein die een nieuwe haven aandoet een 
loods nodig. Natuurlijk kenden wij dit schip en zijn omgeving 
als onze broekzak, dus dit was geen enkel probleem. 

Aangezien Roy en Monique al de nodige ervaring hadden 
met carnavalsgebruiken zijn er onder hun leiding de volgende 
activiteiten toegevoegd aan het carnavals programma:

Bokverbranden, Openen residentie en Bontemiddag (gala) 

Bokverbranden
Een onvervalste carnavalstraditie waarvan wij nog geen 

kaas hadden gegeten. Onze nieuw bakken prins Hugo kreeg de 
dankbare taak om het feest plechtig af te sluiten. Dit gebeurde 
met heerlijke door de Spar aangeboden vis en een vaatje bier. 
Om 23:11 uur kwam er een door de Buurman in elkaar geknut-
seld stuk hout (de bok) en een vracht vuurwerk. Vermengd met 
de nodige vlambare vloeistoffen gaf dit een spectaculair slot 
aan het feestgedruis. Zoals u allen hoort is dit een ingebakken 
traditie geworden.

Openen Residentie
Prins Silvo en adjudant Mark viel de eer te beurt om voor 

het eerst de sleutel van de Spar te krijgen en hiermee onze 
residentie officieel te openen. Dit was niet  het enige nieuwe 
wapenfeit. Na 2006 het gemeente gala bij Kampkuiper georga-
niseerd te hebben was het moment daar voor een eigen gala.

Bontemiddag (gala) 
CV de Dubbelkiekers begon steeds meer body te krijgen. 

Van buitenaf vroegen velen waarom wij geen eigen gala orga-
niseerden. Ook de Spar zag dit  als een goede aanvulling. Het 
gemis van een gala werd duidelijk gemerkt. Na wat praatses-
sies met deze en gene werd er in 2007 besloten om een gala 
te organiseren. Om niet direct te bijten met het Oranja Gala 
gooiden we er de saus van Bonte middag over. Om deze middag 
wat kracht bij te zetten had Roy Schoolkate zijn vriendjes van 
blaaskapel `T is Greun uitgenodigd. Deze heren kenden wel iets 
en maakten er een geweldige show van.

Ondertussen bleven de bezoekersaantallen gestaag 
groeien. De Kiekersmiddag opgezet voor de kleintjes i.c.m. hun 
ouders barste 2008 langzaam uit haar voegen. Om de kinderen 
letterlijk meer ruimte en lucht te verschaffen werd er besloten 
om de kegelbaan in het middagprogramma te betrekken.  
De kinderen werden vermaakt in de grote zaal onder toeziend 
oog van diverse vrijwilligers. De ouders en jeugd konden in de 
kegelbaan heerlijk man aan man gaan staan hossen en feest 
vieren. Een invulling die tot en met 2012 is doorgezet. 

Zoals reeds in het begin vermeld is aan deze opzet 
helaas een einde gekomen. Wij willen de familie Alberink en 
Haselbekke via deze weg nogmaals hartelijk danken voor alle 
gastvrijheid en leuke momenten die we samen beleefd hebben.

Dan door naar ‘nen frissen’. Wat is een carnavalsvereniging 
zonder een residentie, dat is als een hond zonder bot. Hier 
moest dus snel geschakeld worden. Beide horeca gelegenheden 
binnen onze gemeenschap werden benaderd om een plan van 
aanpak voor te leggen. Op basis hiervan is de keuze gevallen 
om onze residentie te verplaatsen naar Kampkuiper.

Kampkuiper behoeft voor de meerderheid van de lezers 
geen uitleg. Een echt  familiebedrijf met jarenlange horeca 
ervaring. De prinskomst was voor ons allen een aftrap naar een 
nieuw tijdperk. Op de binnenplaats werd een tent opgezet om 
de mensen voldoende plaats te kunnen bieden. De entou-
rage was zeer mooi en vernieuwend voor onze vereniging en 
gezien de opkomst en de vele positieve reacties zijn wij vol 
vertrouwen over de toekomst.

Ook tijdens de gala’s en Kiekersdag zal er gebruik gemaakt 
gaan worden van deze schitterende oplossing. De ruimte wordt 
heerlijk verwarmt en tijdens de gala’s uitgevoerd met ruime 
stoelen en tafels, zodat iedereen snel en voldoende kan worden 
voorzien van een drankje of hapje. 

Gerard, Philip, Lidy en Michon gefeliciteerd met het residen-
tieschap van CV de Dubbelkiekers en heel veel succes gewenst 
in de komende carnavals periode.

Wij zeggen tegen alle lezers voor de aankomende gala’s en 
Kiekersdag: Leu, kom ‘t erin dan kö’j d’r oet kiek’n!!

Het memorabele moment van de millenniumwissel, 1999, 
stond voor de deur. De halve wereld maakte zich zorgen over 
de “millennium bug” en andere doemscenario’s die werden 
verwacht bij de wisseling van het duizendtal in onze jaargang. 

Aan de tap bij de Spar zat een aantal heren dat hier of 
geen aandacht voor of geen notie van had. Zij zaten met een 
heel ander dilemma, CARNAVAL???!!! Een fenomeen dat sinds 
het stoppen van de Eigenheimers in ons dubbeldorp was 
doodgebloed. 

De signalen die tijdens de barsessies werden afgevuurd aan 
Charlotte waren niet aan dovemans oren besteed. Samen met 
enkele vaste klanten smeedden zij een plan om een carnavals-
middag te organiseren. En een middag gericht op de kinderen 
van de Alphonsusschool. Eerst een korte optocht met versierde 
karretjes gevolgd door een gezellige middag voor jong en oud. 
Het bleek direct een succes.  

Enthousiast door de opkomst en de vele positieve reacties 
moest hier op worden doorgebouwd. In samenspraak met 
de Spar moest er toch maar iets van een carnavalsvereniging 
worden opgericht. En als we dan een optocht organiseerden 
moest er ook maar een carnavalswagen komen. Charlotte nam 
het voortouw en sprak wat contacten in de gemeente aan. Al 
snel stonden we in een schuur in Vasse om een carnavalswagen 
over te nemen.  

De basis was gelegd. Kieltjes werden met de nodige huis-
vlijt gemaakt en een wagen werd in elkaar geschroefd. Om 
dit werk in de koude buitenlucht  wat aangenamer te maken 
zorgde de Spar voor heerlijke stamppot of een bord patat. 
Volgegeten en met hernieuwde spirit togen de heren weer aan 
het werk. Alles was gereed en carnaval 2001 kon beginnen.

Elk jaar ietsjes meer was het motto. 2002 moest er dus een 
Raad van 11 gevormd worden. Als drijvende kracht achter de 
vereniging was Charlotte direct bereid om zitting te nemen in 
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          Fotoverslag 
     opening residentie door    Prins Perry en Adjudant Hans
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    De man en zijn bedrijf
            Jos van het Reve

Sinds een aantal jaren is Jos van het Reve betrokken bij het maken van ons carnavalsboekje.

Samen met Erwin Booijink zorgt hij ervoor dat alle aangeleverde tekst netjes wordt verwerkt en op 

een perfecte manier in het boekje terecht komt. En ook nog eens een keer wordt voorzien van een 

sausje, zodat het lezen van het boekje als vanzelf gaat. Hoogste tijd dus om hem eens even aan ons 

voor te stellen.

Jos, kun je in het kort iets vertellen over jezelf?
Jos van het Reve is mijn naam, ben getrouwd met Marga en 

woon aan de Wulp in Mariaparochie. 
Mijn grootste hobby’s zijn mountainbiken, met als ‘hoogte-

punt’ de zomervakanties in Oostenrijk of Italië, (berg)wandelen 
en fotografie. 

In 1993 heb ik, na jaren in het reclamevak te hebben 
gewerkt, mijn eigen bedrijf Weidevogel Reclameproducties 
opgericht. 

Wat doet je bedrijf precies?
Vormgeven van de meest denkbare uitingen in gedrukte en 

digitale media, zoals logo’s, huisstijlen, correspondentiepapier, 
leaflets, folders, brochures, advertenties, periodieke uitgaven, 
boeken, speciaal drukwerk en websites. 

Wij kunnen het hele traject van idee tot en met het leveren 
van drukwerk verzorgen.

Weidevogel maakt gebruik van een ‘netwerk’ waarin diverse 
disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals tekstschrijvers, foto-
grafen, illustratoren en webdesigners. Door deze samenwer-
king kunnen wij voor elke opdracht de juiste mens/middelen 
inzetten om tot een optimaal eindproduct te komen.

Wat voor soort/type bedrijven doe je veel werk voor?
Hoofdzakelijk (B-to-B), industriële klanten, dienstverlening 

en (semi)overheid.

In hoeverre is social media een grotere rol in je werk gaan 
spelen?

Social media heeft een eigen plek in de wereld van de 
communicatie verworven. Naast telefoon, email en de post is 
het niet meer weg te denken in deze tijd waarin steeds meer 
mensen steeds sneller alle informatie binnen handbereik willen 
hebben en ook snel en interactief willen communiceren. 

Voor bedrijven is het een manier om bijvoorbeeld het 
netwerk te vergroten, snel en gericht het laatste nieuws of 
aanbiedingen en acties aan te kondigen. 

Voor mijn bedrijf zie ik met name in LinkedIn een manier 
om een waardevol netwerk op te bouwen.

Hoe ben je bij de carnaval betrokken geraakt?
In 2010 ben ik gevraagd of ik mee zou willen werken aan het 

jubileumnummer van het Dubbelkiekersblad. Inmiddels is dit 
nu de derde uitgave waaraan ik samen met Erwin meewerk.

Ben je een echte carnavalsvierder?
Om eerlijk te zijn, nee, ik ben niet zo van de grote feesten, 

maar elk jaar bewonder ik wel de creativiteit en inspanningen 
van de diverse groepen in de optocht… hierna is voor mij de 
carnaval alweer voorbij.

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden die jij doet zodat het 
boekje er altijd weer super bij ligt?

Het begint met het verzamelen van alle teksten voor de 
artikelen en de bijgeleverde foto’s. Soms moeten teksten 
tijdens de opmaak nog worden gecorrigeerd, zoals ongewenste 
afbrekingen, dubbele spaties en typefouten. 

In Photoshop worden alle foto’s bewerkt: op het juiste 
formaat en resolutie gebracht, correcties in de kleuren of naar 
zwart-wit omgezet, eventueel retoucheren, scherpte instellen 
(moet altijd bij digitale foto’s). Vervolgens vindt de uitein-
delijke opmaak plaats, waarbij de foto’s en de tekst worden 
samengevoegd tot één geheel. 

Erwin neemt intussen de advertentiepagina’s voor zijn 
rekening en nadat alles is samengevoegd en de correctierondes 
zijn geweest, gaat het definitieve bestand naar de drukker.

Wat wens je prins Perry en adjudant Hans toe voor de komende 
carnavalsperiode?

Over de afgelopen jaren hoor en lees je prachtige verhalen 
en mooie herinneringen van de hoogheden; ik wens dat zij ook 
die ervaringen beleven en een geweldige tijd hebben!
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       Grote verrassing:    
                    Hoogheden Dubbelkiekers 
       naar Amsterdam voor    wandelaars A Sisters Hope
In het weekend van 6 en 7 oktober hebben Riky en Wendy Engelbertink hun wandeltocht voor  

A Sisters Hope gelopen. En met succes: ze hebben samen een bijdrage gedaan van e 3.222,25 en 

beiden de wandeltocht van 60 kilometer in twee dagen volbracht. Zondag 7 oktober was er de 

feestelijke intocht in het Olympisch stadion te Amsterdam. De hoogheden van de Dubbelkiekers 

zorgden voor een extra feestelijke verrassing door Riky en Wendy in vol ornaat mét spandoek én 

bloemen op te wachten.

Vorig jaar rond september zijn ze begonnen met het 
inzamelen van tenminste e 3000,-, het startbedrag om mee te 
mogen doen met de wandeltocht. Wat begon met een voor-
zichtige start, werd in november vorig jaar opgepikt door de 
Carnavalsvereniging De Dubbelkiekers in Harbrinkhoek. 

Het goede gebruik van een eerste goede daad voor de 

nieuwe Prins van het Carnavalseizoen, een gift van e 350,- 
en daarbij nog de bijdragen van de aanwezigen uit de zaal 
(mensen keerden hun portemonnee om boven het mandje!) 
maakten een vliegende start van zomaar e 850,-. Dat was 
voor Riky en Wendy toch wel het teken om door te zetten, het 
benodigde geld zo snel mogelijk bijeen te krijgen om met de 
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   Goede doel 2013
Beste Carnavalsvierders en lezers van dit blad,

Inmiddels is het bij CV De Dubbelkiekers een traditie geworden dat er een heel mooi bedrag vanuit 

de vereniging wordt geschonken aan een actueel goed doel in onze dorpsgemeenschap. 

CV De Dubbelkiekers doen met deze mooie giften een fantastisch gebaar richting het dubbeldorp 

en hun betrokkenheid hierbij! Elk jaar is er ook wel weer een goed doel te vinden. 

Om de leefbaarheid van ons dubbeldorp te behouden zijn er nogal wat sponsoren, giften en vooral 

vrijwilligers nodig. Binnen ons dorp hebben we een goed niveau van voorzieningen en een bruisend 

verenigingsleven, dankzij giften en vrijwilligers.

In carnavalsseizoen 2012/2013 is de gift uitgereikt door Prins 
Perry en Adjudant Hans aan de AED werkgroep Harbrinkhoek-
Mariaparochie. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks reanimatie 
en AED cursussen, zowel nieuwe opleidingen als herhalings-
cursussen. Verder zorgt ze voor een goede dekking van AED 
apparatuur in ons dubbeldorp. 

Op dit moment is er met 135 opgeleide AED bedieners en 
een 7-tal apparaten een mooie dekking.

Deze cijfers wil de werkgroep graag in stand houden en 
eventueel uitbreiden, bij een hartstilstand is het namelijk van 

het grootste belang dat een patiënt zo snel mogelijk wordt 
gereanimeerd en door middel van defibrilleren het hart weer 
ritme krijgt. De snelheid waarmee dit gebeurt is in dit geval 
letterlijk van levensbelang! 

De werkgroep waardeert de royale gift van e 350,- zeer, dit 
geld wordt besteed aan onderhoud van de aanwezige appara-
tuur en het laag houden van de cursusgelden zodat iedereen, 
zowel opgeleide als patiënt hier van profiteert.

Namens de werkgroep nogmaals hartelijke dank!
wandeltocht in oktober 2012 mee te kunnen doen.

Het hele jaar kwamen bijdragen binnen van bedrijven en 
instellingen. Ook uit het netwerk van beide dames werd geld 
gegeven: vrienden, buren, wandelmaatjes, collega’s, bekenden 
gaven gul. Een etentje bracht het nodige op, verkoop van 
bloemen en vogelhuisjes, etc.  Dit alles voor het goede doel: 
Geld voor onderzoek naar de genezing van borstkanker. 

Omstreeks april 2012 was het nodige geld binnen en kon de 
wandeltocht zeker doorgaan. De training voor het wandelen 
van 2 x 30 kilometer was toen al begonnen en ging door tot een 
á twee weken voor de tocht. 

Het waren twee mooie dagen, hoewel de eerste dag begon 
met flink wat regen! Gelukkig werd het weer beter en liet 
de zon de routes mooi uit komen. Bijzonder mooi was het 
wandelen op een smal paadje midden door de Loosdrechtse 
Plassen. Zondag waren de weersomstandigheden een kadootje, 
met stralende zon ging de wandeltocht onder andere langs 
de Amstel, om de wandelaars te verzamelen op een locatie 
vlak bij het Olympisch stadion. Na even bij te komen van de 
wandelingen, gingen de wandelaars gezamenlijk naar het 
Olympisch stadion te Amsterdam. Wandelaars kregen een roze 
ballon, survivors van borstkanker wie mee hebben gewandeld 

kregen een gouden ballon. In het Olympisch stadion werden de 
wandelaars onthaalt door familie en vrienden, een emotioneel 
gebeuren door het goede doel en de geleverde prestatie.

Wendy en Riky waren zeer verrast door de onverwachte 
aanwezigheid van de hoogheden van de Dubbelkiekers Prins 
Jan en Adjudant Henk en de hofdames Sonja en Carla. In vol 
ornaat en met spandoek werden ze opgewacht en werden 
bloemen overhandigt. Het was geweldig om zoveel betrokken-
heid bij zowel de start van dit initiatief als het bereiken van 
de eindstreep te ervaren! Gezamenlijk werd er geluisterd naar 
de toespraken welke soms emotioneel waren en uitbundig blij 
met een totaal bedrag van e 510.000,- voor het goede doel van 
alle wandelaars samen. Trots, blij en voldoening overheersten 
de pijn van 2 x 30 kilometer! 

Riky en Wendy: “Het was bijzonder om mee te doen, maar 
meedoen is alleen mogelijk geweest door alle gulle giften die 
ontvangen zijn. Bij deze willen we dan ook íedereen bedanken 
voor hun gift, welke gift dan ook: samen heeft het een enorm 
bedrag opgeleverd waardoor onderzoekers naar genezing van 
Borstkanker weer vooruit kunnen. Dank jullie wel!” Riky voegt 
er nog aan toe: “ik probeer volgend jaar weer mee te doen, 
dus…”



Richard Oerbekke-Nieuwbouw en verbouw

06-51538383
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Autogroep Twente Almelo Autogroep Twente Hengelo Autogroep Twente 

Almeloseweg 175 Diamantstraat 11 Buurserstraat 230

7615NA Harbrinkhoek 7554TA Hengelo 7544RG Enschede

Tel: 0546-861338 Tel: 074-2424400 Tel: 053-4754555

Fax:0546-868677 Fax: 074-2432900 Fax: 053-4754550

E-mail: almelo@autogroeptwente.nl Email: Hengelo@autogroeptwente.nl Email: Enschede@autogroeptwente.nl

Autogroep Twente is een overkoepelende naam voor onze drie Hyundai dealer vestigingen in  
Almelo (Harbrinkhoek), Hengelo, Enschede, ons Focwa en Schadegarant schadeherstelbedrijf,  

TOTAL tankstation en onze universele Lease maatschappij, Autolease Twente.

We zijn een laagdrempelig bedrijf waar nog op de persoonlijke en gemoedelijke manier  
gehandeld wordt met alle vormen van mobiliteit:

Verkoop/Onderhoud/Lease/Schadeafdeling/Ruitschade/Verzekeringen/Financiering

Daarom is voor Autogroep Twente de slogan: Mobiliteit ten Top
Onze visie: Toonaangevend worden in Twente
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      Al jaren Black Light 
                    bij de Dubbelkiekers
Jaren geleden, even na het oprichten van de Dubbelkiekers kwamen collega’s van Twente Mileu 

Jos Smook en Andy Pieterson met elkaar aan de praat over de hobby van beiden. Jos had het over 

de carnavalsvereniging uit Harbrinkhoek/Mariaparochie en Andy sprak over drive-in shows die 

hij samen met collega’s Frank Morsink en Arjan Vos verzorgt op vele verschillende plaatsen in en 

rondom Hengelo. 

Aangezien de Dubbelkiekers zoekende waren naar een 
nieuwe drive-in werden al snel afspraken beklonken om 
Black Light het ook in Harbrinkhoek te laten proberen. Nu 
vele jaren later kunnen we zeer tevreden terug kijken op onze 
samenwerking met vele hoogtepunten die reeds voorbij zijn 
gevlogen zoals optredens van o.a. ”I’m a dancer” Herman, Henk 
Wijngaard en niet te vergeten de optredens van de carnaval-

De band tussen onze vereniging en Black Light is zelfs zo 
nauw dat wij Dubbelkiekers in 2007 werden uitgenodigd op het 
10 jarig jubileum van hen. Dat werd gehouden in een omge-
bouwde boerenschuur waar ze ooit waren begonnen en werd 
een ongekend groot feest met vele genodigden, eten, drank en 
artiesten. 

Ook het gemeentegala, inmiddels al weer 6 jaar geleden 
gehouden in het voormalige pand van Kampkuiper, werd 
door Black Light tot in de puntjes verzorgt. In 2015 zullen de 
Dubbelkiekers dit gala weer op zich nemen. Dit jaar wordt het 
in Langeveen gehouden waar Black Light tevens al jaren licht 
en geluid verzorgt voor de gala’s in de feesttent en nu  ook 
het gemeentegala. De jongens zitten veel in feesttenten (zo’n 
14 hele weekenden per jaar bij met name Zomerfeesten) en 
verzorgen daarbij naast drive-in shows mits gewenst ook alle 
benodigdheden voor de artiesten en bands zoals ze eerder 
deden bij o.a. Henk Wijngaard, Jannes, Milc Inc, Tatjana, 
Broadway, Wolter Kroes, DJ Rob Toonen, DJ Gerard Ekdom, 
Hooked on red en vele anderen. 

Ook dit jaar zijn de eerste connecties al weer gelegd. Ze zijn 
in november bij ons langs geweest om onze nieuwe residentie 
te bekijken zodat ze een idee hebben van ons nieuwe onder-
komen komende Dubbelkiekersdag. “Ah… een tent, super! Hier 
voelen we ons zeker weer thuis!” was het eerste wat ze ons 
meldden. Dat beloofd derhalve weer prima verzorgt te worden. 
We hopen dan ook nog jaren  er gezamenlijk met Black Light 
een geweldig feest van te kunnen maken.

Zie voor meer informatie, foto’s en filmpjes die ze maken van 
o.a. Kiekersdag, de site van onze leverancier 
http://www.blacklightshowtechniek.nl of volg ze op twitter of 
op facebook.

listen zelf en de onmisbare dansmariekes: minioren, junioren 
en senioren. Elk jaar komt er wel een verrassing langs zoals ook 
vorig jaar waarbij uit het publiek ineens een dame komt die 
geweldig kon zingen en dat ook liet horen. Het publiek kon er 
dan ook geen genoeg van krijgen en vroeg meerdere malen om 
nog een nummer.
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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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   Lieve carnavalsvrienden 
                    en vriendinnen
Hier een berichtje van uit de dansmariekes en crew. Dit jaar voor een groot deel in een nieuwe 

samenstelling.  Enerzijds omdat er een aantal dames afscheid hebben genomen maar ook omdat 

we de groepen  opnieuw hebben ingedeeld en taken anders  verdeeld zijn.

 Van de meiden die gestopt zijn hebben we tijdens de afgelopen prinsopkomst op gepaste wijze 

afscheid genomen. We hebben ze bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren, ze hebben allemaal 

een bos bloemen en een mooie foto als herinnering gekregen. 

De dames waar we afscheid van hebben genomen zijn:
- Brenda (algemene leiding en crew junioren) 
- Anke (crew junioren)
- Lisa Oude Hendriksman, Julia Oude Hendiksman, 
  Manon Oude Nijhuis  en Marell Timmerhuis (dansmariekes 
  junioren)
- Lisa Busscher (senioren dansmariekes)
- Fleur Zuidhof, Britt Kleinlugtenbelt (minioren 
  dansmariekes)
- Annet Oude Nijhuis en Jessica Oude Hendriksman 
  (gala kleding)

Gelukkig zijn er ook nieuwe dames bij gekomen en ook die 
wil ik graag aan jullie voorstellen:

- Laura Neppelenbroek (junioren dansmariekes)
- Nienke Welman, Demi Sloof, Tess Kleinlugtenbelt, 
  Myrthe Bruns en Carmen Kienhuis (minioren 
  dansmariekes)
- Dieuwertje Lowik en Rosan Lamtink (crew junioren)
- Sophie Egberink (crew senioren)
- Wendy Busscher en Marian Oude Hendriksman (crew  
  minioren)

We zijn voor de zomervakantie met de crew alweer bij 
elkaar gekomen om het nieuwe jaar voor te bereiden en dit 
bleek nog niet makkelijk te zijn. Vooral het vinden van goede 
trainers bleek erg lastig te zijn. We hebben immers 3 groepen 
en voor elke groep moesten trainers gevonden worden. 
Uiteindelijk is het aan het einde van de zomervakantie toch 
goed gekomen en nu zijn de voorbereidingen bij alle 3 groepen 
weer in volle gang. Tijdens de gala’s kunnen jullie onze dames 
en hun nieuwe dansen weer bewonderen. Ook gaan we weer 
mee doen aan het dansgardeconcours in Fleringen en daar 
kunnen we ook zeker de nodige support gebruiken. Het moet 
immers toch een keer lukken om Fleringen en/of Langeveen te 
verslaan…. Wij gaan er in ieder geval weer voor!!!

Mochten er nu dames (of heren) zijn die n.a.v. bovenstaand 
stukje denken…..ik wil wel een groep enthousiaste meiden 
trainen en een dans aanleren mag je je aanmelden bij mij (Ellen 
Alberink) op het volgende mailadres: ellen019@hotmail.com

Voor de statistieken en wellicht handig voor een ieder om 
te weten…de nieuwe groepssamenstelling  voor carnavals 
seizoen 2012 / 2013 is als volgt:

Junioren
Laura Neppelenbroek, Puck Addink, Bo Addink, Maud  

Busscher, Demi Oude Hendriksman en Anne Dierink
Trainsters en begeleiding: Melanie Bisschop, Dieuwertje 

Lowik, Rosan Lamtink en Sharon Krake

Senioren
Melanie Bisschop, Sharon Krake, Birgit Hannink, Eline 

Haarhuis, Marit Nordemeule, Merle Elferink en Christel Meijer
Trainsters en begeleidng: Anne Sand, Daphne Haeck en 

Sophie Egberink

Make up: Michelle Bisschop
Algemene leiding: Ellen Alberink

Tot zover onze ‘introductie’…. Uiteraard sluiten we niet af 
zonder Prins Perry, Adjudant Hans en de Hofdames Angelique 
en Ellen heel erg veel succes en plezier te wensen komend 
carnavals seizoen!!!

Wij gaan er in ieder geval weer een feestje van maken!!! 

Vrolijke caranvalsgroetjes,
namens alle dansmariekes en de crew:

ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF 
ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

Minioren
Demi Sloof, Pam Busscher, Tess Kleinlugtenbelt, Nienke 

Welman, Carmen Kienhuis en Mythe Bruns
Trainsters en begeleiding: Wendy Busscher en Marian Oude 

Hendiksman
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Beste Carnavalsvierders  
en lezers van dit blad,

Inmiddels is het bij CV De Dubbelkiekers een traditie geworden dat er een heel mooi bedrag vanuit de vereniging wordt 
geschonken aan een actueel goed doel in onze dorpsgemeenschap. CV De Dubbelkiekers doen met deze mooie giften een 
fantastisch gebaar richting het dubbeldorp en hun betrokkenheid hierbij! Elk jaar is er ook wel weer een goed doel te vinden. 
Om de leefbaarheid van ons dubbeldorp te behouden zijn er nogal wat sponsoren, giften en vooral vrijwilligers nodig. Binnen 
ons dorp hebben we een goed niveau van voorzieningen en een bruisend verenigingsleven, dankzij giften en vrijwilligers.

In carnavalsseizoen 2010/2011 is de gift uitgereikt door 
Prins Walter en Adjudant Martin aan de AED werkgroep 
Harbrinkhoek-Mariaparochie. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks 

reanimatie en AED cursussen, zowel nieuwe opleidingen als 
herhalingscursussen. Verder zorgt ze voor een goede dekking 
van AED apparatuur in ons dubbeldorp. 

Op dit moment is er met 135 opgeleide AED bedieners en 
een 7-tal apparaten een mooie dekking.

Deze cijfers wil de werkgroep graag in stand houden en 
eventueel uitbreiden. Bij een hartstilstand is het namelijk van 
het grootste belang dat een patiënt zo snel mogelijk wordt 
gereanimeerd en door middel van defibrilleren het hart weer 
ritme krijgt. De snelheid waarmee dit gebeurt is in dit geval let-
terlijk van levensbelang! 

De werkgroep waardeert de royale gift van € 350,- zeer; dit 
geld wordt besteed aan onderhoud van de aanwezige appara-
tuur en het laag houden van de cursusgelden zodat iedereen, 
zowel opgeleide als patiënt hier van profiteert.

Namens de werkgroep nogmaals hartelijke dank!
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  Wederom een scepter 
 uit de handen van 
   Alfons Oude Avenhuis
Alfons Oude Avenhuis uit Mariaparochie 

maakte voor prins Perry zijn tweede Dubbel-

kiekers scepter. Nadat prins Walter met de 

eerste van zijn hand vervaardigde scepter door 

Dubbelkiekerslaand trok , maakte prins Jan zelf 

zijn scepter, maar raakte prins Perry behoorlijk 

in paniek toen hij, met twee linker handen, een 

dergelijk kleinood moest fabriceren. Geen nood. 

Alphons Oude Avenhuis bood ook deze keer zijn 

hulp aan en vervaardigde wederom een pracht-

exemplaar. Hij doet dit overigens zonder te 

weten voor wie hij de scepter maakt. Knap he? 

De volgende tekst en uitleg behoort bij de scepter:
Symboliek m.b.t. de scepter voor prins en adjudant cv. De 

Dubbelkiekers 2012/2013.
Skistok en golfstick staan symbool voor ontspanning. Met 

een skistok kun je je afzetten (aanjagen) en in balans houden. 
Met de golfstick geef je de bal een “zwieper” in de goede rich-
ting. In de dagelijkse beslommeringen  hebben we dit steeds 
weer nodig en gedurende de carnavalstijd kunnen we niet 
zonder goede “aanjagers”. 

Skistok en golfstick komen samen en vormen één geheel 
(prins en adjudant). De skistok/golfstick loopt parallel aan 
een kleurrijke zuil. Een pilaar bestaande uit een blauw – 
witte spiraal. Symbool voor de verwevenheid van onze cv. de 
Dubbelkiekers met onze gemeenschap. Dit geheel steunt op  
ons dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie. Een blok met 
twee ronde schijven met de letters M en H. Hierop is eveneens 
een feestvierende Dubbelkieker afgebeeld.

Verder zijn er voor de prins de persoonlijke symbolen: het 
getal drie, een tros druiven en een schoepenrad verwerkt. 

Mocht U dus prins Perry en adjudant Hans tegenkomen:  
let dan eens op de scepter.
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              Die steek   past mij ook wel ...
Nicole Klein Haarhuis, Marietje Alberink-Blankenvoort, Margo Wesselink-Meijerink, Liselot Albe-

rink-Wanschers, Judith Bakhuis-Geers, Gertia Masselink-Nijland, Wendy Busscher-Smit, Betsy 

Telgenkamp-Bos, Samara Westerhof - Bruns namen van negen dames die op de een of andere wijze 

verbonden zijn met de gemeenschap Harbrinkhoek-Mariaparochie. Nu is de Raad van Elf van de 

Dubbelkiekers een mannenzaak. En toch zouden ook vrouwen uitstekend de rol van lid van de Raad 

van Elf kunnen vertolken. En met die gedachte werden deze dames,  onder het motto “Die steek 

past mij ook wel” geconfronteerd met elf vragen. Juist een snelle teller ziet dat er negen dames 

geinterviewd zijn. Twee tekort maar die zijn snel gevonden. Bij een bezoek aan de familie Alberink-

Wanschers aan de Walboersweg bleken zowel Oma Wanschers als haar kleindochter Maartje Alberink 

uiterst fotogenieke kwaliteiten te hebben. Zonder dat ze de vragen beantwoord hebben completeren 

zij het negental tot een heuze Raad van Elf. Das nou handig gebruik maken van toeval....

Nicole Klein Haarhuis

Ik ben Nicole Klein Haarhuis, 

geboren op 21 december 1984 

te Almelo. Als derde telg van 

Henny en Truus Klein Haarhuis 

– Kampkuiper. Opgegroeid aan 

de Breemosstraat met een broer 

(Bas) en een zus (Wendy). 

Sinds 1 november 2012 heb ik 

het nest verlaten en ben ik mijn 

appartementje in Almelo betrok-

ken. Dus ik heb het o zo mooie 

Haarbig achter me gelaten. 

Huuuln…

In 2009 ben ik afgestudeerd aan 

de HAN in Nijmegen, alwaar ik de bachelor opleiding Pedagogiek heb 

gevolgd. Na het behalen van mijn diploma ben ik binnen Aveleijn de 

Molenwiek gaan werken, een instelling voor kinderen en jongeren met 

een beperking en gedragsproblemen. Naast mijn werk volg ik momen-

teel de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. In februari hoop 

ik dan ook hier voor mijn papiertje op zak te krijgen.

Er is mij gevraagd om onderstaande vragen in te vullen. Maar voordat 

ik dat doe, moet ik van Henny Oude Geerdink ook nog aangeven hoe 

ik tegen Carnavalsvereniging de Dubbelkiekers aan kijk. Nou daar kan 

ik kort over zijn. Ik heb zelf 4 jaar met veel plezier actief deelgenomen 

aan de vereniging. Het is een hele gezellige, hardwerkende groep 

waarin ieder zich voor de volle 100% inzet. Die weten wat feestvieren 

is, maar ook zeker hoe ze het moeten organiseren!

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met Lisa 

Smit zijn, omdat ik altijd al een beschuitje heb willen eten met Jan 

Smit. En als dat niet kan, dan zou ik wel met een FC Twente speler 

willen ruilen, kan ik met een aantal spelers van FC Twente in het 

bubbelbad!

2 Als ik mezelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een Dolfijn, 

omdat deze nieuwsgierig, vrolijk en speels zijn. En nieuwsgierig ben  

ik wel! 

3 Mijn favoriete man is zorgzaam, lief, enthousiast, behulpzaam, 

tactvol en weet wat die wil. Ik ben hem alleen nog aan het zoeken. 

4 Als ik ga eten hou ik van een medium gebakken biefstukje of een 

stukje zalm maar spruitjes en witlof lust ik absoluut niet. 

5 Mijn favoriete parfum is Gucci.

6 Op televisie kijk ik graag naar Bert Lansink (onze BN’er) oftewel Boer 

Zoekt Vrouw, en de soap GTST.

7 Mijn favoriete bloemen zijn rozen, om de kleur en de geur. 

8 Mijn favoriete vakantieland is Thailand, geweldig om in een compleet 

andere wereld te zijn, die me elke dag deed verbazen. Het was 

eenmalig, maar nu staat Afrika en Amerika op mijn lijstje! 

9 Ik heb een hekel aan mensen die ruzie maken of losse handjes hebben. 

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek/ Maria Parochie is aan de keuken-

tafel bij Jessica Oude Hendriksman. Thee ( of wijn) staat altijd voor me 

klaar! 

11 Prins Perry en Adjudant Hans zou ik via deze weg heel veel plezier 

willen toewensen voor dit Carnavalsjaar. Geniet van alle momenten, 

want de ervaring is dat het zo voorbij is. 

Marietje Alberink-Blankenvoort

Marietje Alberink-Blankenvoort 

geboren op 12 juli 1953 in 

Manderveen getrouwd met 

Andre Alberink en moeder van 

drie kinderen Ellen, Sander en 

Marije. Na de huishoudschool 

interieur-verzorgster geworden 

ofwel poetsvrouw danwel Chef 

Swiffer. Als hobby speel ik al 

meer dan 40 jaar toneel bij de 

toneelvereniging Vasse. Onlangs 

ontving ik nog van de provincie 

Overijssel een oorkonde hiervoor 

en daar ben ik best wel trots op. 

De Dubbelkiekers vind ik geweldig omdat ze in korte tijd geweldig 

veel hebben gepresteerd.

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met een 

verzorgende in een verpleeghuis zijn omdat dat dankbaar werk is.

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een hond 

omdat ik trouw ben aan het gezin.

3 Mijn favoriete man is André, mijn eigen man omdat ik nog steeds 

verliefd ben.

4 Als ik ga eten hou ik van biefstuk maar pizza lust ik absoluut niet.

5 Mijn favoriete parfum is Burberry.

6 Om televisie kijk ik graag naar GTST, FC Twente en thrillerfilms.

7 Mijn favoriete bloemen zijn rode rozen omdat dit symbolisch is voor 

de liefde.

8 Mijn favoriete vakantieland is Oostenrijk omdat de natuur en de 

bergen zo mooi zijn. 

9 Ik heb een hekel aan schrobben omdat het rotwerk is.

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is thuis aan de 

Dannenkampsweg 35.

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik veel succes toe willen wensen in 

het komende carnavalsseizoen.

Margo Wesselink-Meijerink

Ik ben Margo Wesselink- 

Meijerink en sinds 1996 getrouwd 

met Hans Wesselink, alias de 

Vakman. 42 Jaar geleden ben 

ik geboren in Lonneker. Nadat 

we 10 jaar in Weerselo hebben 

gewoond, zijn we in 2006 naar 

Harbrinkhoek verhuist. De beste 

beslissing die we ooit hebben 

kunnen nemen. We wonen in 

een hele leuke buurt met alle 

vrienden op loopafstand. Onze 

kinderen Bart (13 jaar), Niels  

(11 jaar) en Emiel (8 jaar) voetbal-

len bij MVV’29. Ik heb een marketing/communicatie opleiding gedaan 

in Deventer. Daarna heb ik ruim 18 jaar bij een reclamebureau gewerkt, 

maar helaas heb ik in juni 2012 i.v.m. de crisis mijn ontslag gekregen. 

Tegenwoordig werk ik met heel veel plezier bij Timmerfabriek Groot-

huis, waar ik ben aangenomen voor de administratie, maar allerlei 

voorkomende werkzaamheden doe. Ook een Timmerfabriek heeft 

communicatie nodig!

Hoe kijk ik tegen de Dubbelkiekers aan? Ik vind het geweldig wat ze 

allemaal doen. Bewondering voor de mensen die in een relatief korte 

tijd een grote vereniging hebben neergezet. Vaak ben je je er niet van 

bewust hoeveel werk er achter de schermen verzet wordt. Compli-

ment voor al die vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ik ben zelf geen 

voorloper wat betreft het carnaval vieren, maar de zaterdagmiddag 

in Harbrinkhoek vind ik heel gezellig. Hier spreek ik mensen waar ik 

normaal gesproken geen tijd voor heb. En met onze buurt doen we 

mee met enkele optochten. 

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met 

niemand zijn omdat ik tevreden ben met wat ik heb. Maar als jullie 

toch een antwoord willen kies ik onze hond. Lekker rustig, eten, slapen 

en wandelen.

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een wederom 

een hond. Ik ken geen enkel dier die zo trouw is. 

3 Mijn favoriete man is een Vakman. Van alle markten thuis!

4 Als ik ga eten hou ik van pasta’s maar spruitjes lust ik absoluut niet.

5 Mijn favoriete parfum is ‘La vie est belle’.

6 Op televisie kijk ik graag naar spannende films, maar helaas met  

4 mannen in huis gaat de voetbal altijd voor.

7 Mijn favoriete bloemen zijn rozen omdat ik die elke week van mijn 

man krijg.

8 Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk, omdat het weer er altijd  

goed is.
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Judith Bakhuis

Ik ben Judith Bakhuis en kom uit 

een gezin van drie. Zelf ben ik de 

jongste en het meest verwend 

zoals ze zeggen. Geboren en 

opgegroeid in Geesteren tot 

aan mijn 18e en daarna ben ik 

met mijn ouders meeverhuisd 

naar Nutter. Uiteindelijk ben ik 

in Harbrinkhoek komen wonen 

samen met Erik Bakhuis en daar 

wonen we nog met onze twee 

zonen, Bram en Guus. Na mijn 

verpleegkundige opleiding heb 

ik een management opleiding 

gevolgd en ik ben werkzaam als clustermanager bij Carint Reggeland. 

Hoe kijk ik aan tegen de carnavalsvereniging de Dubbelkiekers? Voor 

Harbrinkhoek en Mariaparochie vind ik het een topprestatie om zo’n 

volwaardige carnavalsvereniging neer te zetten. Elk jaar hebben we de 

keus uit de gala avonden , een prachtige carnavalsdag met speciaal 

aandacht voor de kinderen. Mijn complimenten aan al de vrijwilligers 

die zich hiervoor inzetten.

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen, dan zou dat met mijn 

buurjongetje Teun zijn omdat ik, als ik zijn hangmatje zie, jaloers 

word.

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een stok-

staartje omdat ze oplettend zijn, goed kunnen luisteren en lekker 

kunnen chillen.

3 Mijn favoriete man is Erik omdat hij Erik is.

4 Als ik ga eten hou ik van alles maar spruiten lust ik absoluut niet.

5 Mijn favoriete parfum is Jadore.

6 Op televisie kijk ik graag naar De wereld draait door.

7 Mijn favoriete bloemen zijn pioenrozen omdat ze echt de mooiste zijn

Liselot Alberink-Wanschers

Hoe kijk ik tegen de carnavals-

vereniging aan…

Met veel waardering! Ik vind 

het echt super hoe een aantal 

fanatiekelingen alweer 12 jaar 

geleden het carnavalsfeest nieuw 

leven hebben ingeblazen in ons 

dubbeldorp. Petje af… En als ik 

dan nu zie, hoe het hele carna-

valsgebeuren georganiseerd 

wordt en hoe het leeft bij veel 

mensen, moeten we met elkaar 

ervoor zorgen dat dit zo blijft.

Geboren in Almelo, maar 

getogen in Harbrinkhoek. Al sinds mijn eerste woon ik hier met veel 

plezier. Toen ik ging trouwen met Ewald zat er voor hem dan ook niet 

veel anders op dan samen een huis bouwen in Harbrinkhoek.  

Hij, geboren Almeloer, is trouwens zo langzamerhand ook wel aardig 

ingeburgerd… Wij hebben het geluk gehad dat we drie kinderen 

mochten krijgen. Wout, Jesse en Maartje. Wout (10) en Jesse(9) zijn 

allebei fanatieke voetballers bij mvv’29. Maartje (5) is nog druk met 

zwemles. In groep 3 is Wout trouwens nog schoolprins geweest. Een 

onvergetelijke ervaring… (voor Wout, maar ook voor ons), samen met 

prins Peter Oude Hendriksman op de grote wagen!

Naast dat ik moeder ben, werk ik ook nog aan een basisschool in 

Vroomshoop. Als juf van groep 4 en interne begeleider ben ik daar drie 

dagen in de week te vinden. Een leuke, afwisselende baan, waar ik 

altijd met veel plezier naar toe ga. Zoals jullie hebben kunnen lezen, 

genoeg te doen dus…

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met een 

zangeres zijn omdat het mij leuk lijkt om één keer op zo’n groot 

podium te staan.

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een bij omdat 

ik ook graag bezig ben.

3 Mijn favoriete man is Ewald natuurlijk omdat wij al 12 ½ jaar 

getrouwd zijn.

              Die steek   past mij ook wel ...
9 Ik heb een hekel aan gezeur omdat dat alleen maar tijd kost en je er 

niets mee opschiet. Mijn motto is ‘Geen woorden, maar daden!’. 

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is natuurlijk de 

Pastoor Eshuisstraat 34 maar ook de Kardinaal de Jongstraat 21 

omdat hier de koffie altijd klaar staat.

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik een goed en succesvol Carnaval 

2013 toe willen wensen. 

4 Als ik ga eten hou ik van een biefstukje maar kikkerbilletjes lust ik 

absoluut niet.

5 Mijn favoriete parfum is Laura.

6 Op televisie kijk ik graag naar de wereld draait door.

7 Mijn favoriete bloemen zijn gerbera’s omdat ze mooi zijn.

8 Mijn favoriete vakantieland is Nederland omdat dit niet zo ver rijden 

is met drie kinderen op de achterbank en een caravan achter de auto.

9 Ik heb een hekel aan ruzie maken omdat er dan alleen maar verliezers zijn.

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is thuis…

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik veel succes en plezier willen 

wensen.

8 Mijn favoriete vakantieland is Italië omdat alles daar leuk is.

9 Ik heb een hekel aan moeilijk doen omdat het ook makkelijk kan.

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is aan  

De Klaproos 23.

11 Prins Perry en adjudant Hans wens ik samen met hun gezin een niet te 

vergeten carnaval toe.

Gertia Masselink-Nijland 

Mijn naam is Gertia Masselink-

Nijland. Ik ben in 1972 geboren 

in Enschede en heb 27 jaar met 

veel plezier in Glanerbrug/Losser 

gewoond, samen met vader, 

moeder en zus. 

Na de basisschool in Glanerbrug 

heb ik de MAVO afgerond in 

Enschede. Vervolgens heb ik in 

1992 het diploma behaald van de 

MEAO, secretariële richting. Mijn 

eerste baan was als balieassis-

tente bij een orthodontiepraktijk 

in Enschede. Hier heb ik ruim 

10 jaar met veel plezier gewerkt. Noodgedwongen moest ik op zoek 

naar een andere baan. Na enkele omzwervingen (Glanerbrug, Borne en 

Almelo) ben ik toch weer in Enschede beland. Ik werk nu al weer 4 jaar 

als balie assistente in een tandartsenpraktijk welke gespecialiseerd is 

in implantologie, parodontologie, orthodontie en mondhygiëne.

Sinds 2000 woon ik in Harbrinkhoek, getrouwd met Edwin en trotse 

moeder van onze zoon Tom. In mijn vrije tijd trek ik graag de loop-

schoenen aan om een flink eind te wandelen.

Hoe ik tegen de carnavalsvereniging de Dubbelkiekers aankijk? Voor 

ons dorp vind ik het een leuke vereniging die in een paar jaar aardig is 

gegroeid. Zelf heb ik een paar keer meegelopen met de optocht. Ook 

toen onze kameraad Peter (de Breuk) prins was en vorig jaar waren we 

eveneens van de partij, omdat prins Jan (KDV de Kikkerpoel) aan het 

roer stond. Hier hebben we veel plezier aan beleefd!

 Voor mij blijft het carnaval vieren alleen bij de Kiekersdag en wat 

betreft de steek: de steek past mij niet en mag aan onze deur voorbij 

gaan!

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met heb er 

lang over nagedacht, zou het niet weten omdat ik tevreden ben met 

wat/wie ik nu doe/ben.

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een kikker 

omdat ik soms alle kanten op spring.

3 Mijn favoriete man is 1.85 meter lang, donker haar en sportief, omdat 

deze op mijn eigen man lijkt. 

4 Als ik ga eten hou ik van vis, maar olijven lust ik absoluut niet.

5 Mijn favoriete parfum is Gucci Rush.

6 Op televisie kijk ik graag naar the Voice, boer zoekt vrouw en hart van 

Nederland.

7 Mijn favoriete bloemen zijn tulpen, omdat ze kleur brengen in huis!

8 Mijn favoriete vakantieland is Spanje/Portugal omdat het hier goed 

toeven is aan de kleine stranden tussen mooie baaien, gezellige 

dorpjes, lekker eten en drinken en niet te vergeten de aangename 

temperaturen! 

9 Ik heb een hekel aan te laat komen, omdat ik zelf iemand van de tijd 

ben!

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is ons huisje aan 

de Hazelaar!

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik niet mee willen ruilen!! Maar ik 

wens ze heel veel succes en plezier en maak er een mooie tijd van! 

Wendy Busscher-Smit 

Wendy Busscher-Smit, geboren 

in Almelo woonachtig in Har-

brinkhoek. Getrouwd met Edwin, 

de eerste prins der Dubbelkie-

kers, en moeder van Bat (bekend 

van het Glazen huis St. Alphon-

susschool) en Pam. Als kapster 

creatief met haar.

1  Als ik één dag in mijn leven 

zou kunnen ruilen dan zou dat 

met prinses Maxima zijn 

2  Als ik me zelf zou spiegelen 

met een dier dan wordt dat

 een hamster omdat ik dan kan hamsteren!

3 Mijn favoriete man is Edwin …wie anders!

4 Als ik ga eten hou ik van pasta maar spruiten lust ik absoluut niet

5 Mijn favoriete parfum is Coco Chanel.

6 Op televisie kijk ik graag naar boer zoekt vrouw.

7 Mijn favoriete bloemen zijn ik vind alles mooi omdat je er altijd wel 

vrolijk van wordt...

8 Mijn favoriete vakantieland is Italië omdat er mooie mannen rond 

lopen!!!

9 Ik heb een hekel aan zinloos geweld omdat het zinloos is!

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is ons huisje aan 

de Walboersweg.

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 

plezier wensen deze carnaval!
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              Die steek   past mij ook wel ...
Marian WanschersBetsy Telgenkamp-Bos

Betsy Telgenkamp-Bos, geboren 

in Harbrinkhoek, woonachtig 

in Mariaparochie, getrouwd 

met Gerard en moeder van drie 

blakende wichter, oma van 

ontelbare telgjes en virtuoos 

met de computer om daar letters 

uit te produceren. Columniste 

bij uitstek en winnares van het 

Almeloos en Tubbergse dictee. 

Eens Krekker bij uitstek, ex-

begeleidster van de parochiele 

misdienaarsgroep en eindredac-

trice van het inmiddels ter ziele 

gegane maandblad De Tribune. 

1 Ik zou nog één dagje mezelf als 31-jarige willen zijn. Een dagje in de 

zomer. Baby aan de borst, peuter en kleuter keutelend op het grasveld. 

Alles pais en vree, dat is pas rijkdom.

2 Als je mij zou vergelijken willen met een dier dan zou dat een Poes zijn. 

Aaibaar, vrije geest, geen allemansvriend, helaas niet meer zo lenig…. 

3 Mijn Favoriete man is al meer dan 40 jaar mijn eigen man. Ik heb het 

niet voor niets zo lang met hem volgehouden: lief, sociaal, zorgzaam, 

ondernemend, doortastend.

4 Als ik ga eten hou ik het meest van taart en toetjes en liflafjes, maar 

de spoeling is wat dun geworden nu alles glutenvrij moet.

5 Mijn favoriete parfum: L’Air du Temps van Nina Ricci.

6 De mooiste serie ooit op tv vond ik Oud Geld, geschreven door de bril-

jante Maria Goos. Ik keek ook graag naar Moeder Ik Wil Bij De Revue 

en Desperate Housewives. Allebei afgelopen.

7 Mijn favoriete bloem is Lavendel, ruikt lekker, bloeit lang, geeft een 

vakantiegevoel.

8 Mijn favoreite vakantieland is Oostenrijk, omdat het alles heeft. 

Bergen, water, sneeuw en geel-groen-blauwe zomers.

9 Ik heb een hekel aan mensen die geen interesse in een ander hebben.

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is ons terras in de 

zon, met uitzicht op het weiland van Velthof.

11 Ik zou Prins Perry en adjudant Hans veel plezier willen wensen, maar 

ook veel uithoudingsvermogen.

Samara Westerhof - Bruns

Hoe ik tegen de Dubbelkiekers 

aankijk; als een hardwerkende 

groep mensen met ieder zijn 

eigen kracht maar die gezamen-

lijk een knal feest neerzetten 

voor jong en oud! De vereniging 

is erg gegroeid de afgelopen 

jaren en dan bedoel ik het niet 

in leden maar de vereniging zelf. 

Wat ooit begon als een geintje 

wordt ieder jaar professioneler 

met de daarbij behorende eisen. 

Een topclub! 

Ik ben geboren en getogen in Almelo, Markgraven. Na de HAVO aan 

het Pius X college ben ik, na een kort uitstapje naar Amsterdam, 

de HBO-V gaan volgen in Enschede. Na mijn diplomering heb ik in 

verschillende velden binnen de gezondheidszorg gewerkt. Lange tijd 

heb ik gewerkt bij de Medische Opvang Asielzoekers maar nu ben ik 

al weer enkele jaren werkzaam bij Thoon, een huisartsenonderne-

ming van en voor Twentse huisartsen. Binnen deze organisatie ben ik 

werkzaam als longverpleegkundige maar houd ik me ook bezig met 

kwaliteitsontwikkeling. 

Wij, mijn man Ben en ik en onze kinderen Anne en Ben (ja dat leest u 

goed, 2x Ben) vinden carnaval een super mooi feest. Ook dit jaar zijn 

we zeker van de partij, u toch ook?

1 Als ik één dag in mijn leven zou kunnen ruilen dan zou dat met Barack 

Obama zijn omdat ik wel benieuwd ben wat die man op zo’n dag 

allemaal op zijn bordje krijgt. 

2 Als ik me zelf zou spiegelen met een dier dan wordt dat een octopus 

omdat ik dan overal een beetje aanwezig kan zijn. 

3 Mijn favoriete man Ben is omdat het gewoon een TOP vent is. 

4 Als ik ga eten hou ik van van alles maar rode kool lust ik absoluut niet

5 Mijn favoriete parfum is Jean Paul Gaultier Classique.

6 Op televisie kijk ik graag naar Grey’s Anatomy.

7 Mijn favoriete bloemen zijn gerbera’s omdat ze zo heerlijk puur zijn. 

8 Mijn favoriete vakantieland is daar waar de zon schijnt omdat daar 

een mens blij van wordt.

9 Ik heb een hekel aan mensen die iets schreeuwen zonder na te denken.

10 Mijn favoriete plek in Harbrinkhoek-Mariaparochie is mijn eigen huis. 

11 Prins Perry en adjudant Hans zou ik heel veel slaap toewensen tijdens 

de carnavalsweekenden maar dat zit er waarschijnlijk niet in…

Maartje Alberink
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 start optocht 13.30 uur

 einde optocht 
 ± 15.00 uur

route optocht

  Route  optocht 
       9 februari 2013

Uiteraard zullen wij ook dit jubileum jaar een fantastische 
optocht organiseren. Van diverse kanten uit ons dubbel-
dorp horen we dat mensen druk in de weer zijn wagens te 
bouwen om opnieuw mee te kunnen doen. Wij vinden dit 
uiteraard fantastisch en hopen dat deze trend zich in de 
toekomst voortzet. Zo wordt 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 Kampkuiper, alwaar ook de uitslag van de optocht 
bekend zal worden gemaakt en de prijzen zullen worden 
uitgedeeld. 

Voor opgave: optocht-harbrinkhoek@hotmail.com

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.

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:

Almeloseweg - Stobbengoor - Slagenweg - Almeloseweg 
- De Iep - De Hazelaar - Wilgenhof - Elzenhof  - 
Breemösstraat - Wilgenhof - Haarbrinksweg - 
Kottestraat - Pastoor Eshuisstraat - Frielinksstraat 
- Kardinaal De Jongstraat - Jannes Brouwerstraat - 
Almeloseweg - Residentie Kampkuiper



Hoor meer
van wat u op tv ziet

* Het Bose® Solo TV sound system is ontworpen voor televisies met een voet die maximaal 20 inch (51 cm) breed en 10,25 
inch (26 cm) diep is. De meeste televisies met een beelddiagonaal van maximaal 32 inch (81 cm) en 
veel televisies met een beelddiagonaal van 40 inch tot 42 inch (101 tot 106 cm) voldoen aan deze vereisten.

Eén luidspreker
dus geen wirwar of extra kabels.

Eén verbinding
met de televisie en aansluiting 
op een stopcontact. Dat is alles.

Eén oplossing
die mooi onder uw televisie past.*

Eén luidspreker die het gedetailleerde geluid levert die 
de meeste flatscreen-tv’s niet kunnen reproduceren.

Doordat de meeste luidsprekers van flatscreen-tv’s simpelweg niet alle diepte en 

details kunnen reproduceren, hoort u niet al het geluid van uw favoriete 

tv-programma’s. Wij hebben het Bose® Solo TV sound system ontwikkeld om dit 

probleem op te lossen. De geluidskwaliteit van alles wat u op tv kijkt zal intens 

verbeteren. Hoor het Solo TV sound system zelf en ontdek hoe Bose erin slaagt 

om geluidsdetails weer te geven die flatscreen-tv’s niet kunnen reproduceren. 

Ervaar het verschil dat Bose-technologie maakt. 
Bezoek www.bose.nl/solo of ga naar een geautoriseerde Bose-dealer.

NIEUW van Bose
het Solo TV sound system

Dealerlogo
Oranjestraat 17-19  •  7607 BH Almelo  •  Tel. 0546 - 81 66 02  

kuiperselectronics@home.nl

TV-Video-Hifi -DVD Huishoudelijke apparatuur

Magna Porta  -  Twentepoort  west  10-11 -  7609 RD Almelo 
T  0546 45 25 05 -  E  info@westerhofadvies .n l

www.westerhofadvies .n l

Financiering
Overname

Strategie
Al vier eeuwen lang brouwen onze brouwers bier zo eigen als Grolsch. 

Een karakteristiek bier met een frisse smaak door pure ingrediënten en 

natuurzuiver water uit onze eigen bronnen. De beste gerstsoorten, 

persoonlijk geselecteerd door onze brouwers en vermout in onze eigen 

mouterij. Twee soorten hop zorgen voor onze eigen smaak en aroma. 

Een karakteristiek gist, een fl inke dosis principes en het vakmanschap 

van onze brouwers maken het helemaal Grolsch.

OP     DE SMAAK 
DIE JE PAKT!

de Milt 25
7678 CB Geesteren ov
T 0546-632012
F 0546-632284 
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Reclame frames

Treinfiets

Bedrijfsfeesten

Kinderfeesten

Abraham en Sarah

Dakkoffers en dragers


