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Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen op 15 november 
jongstleden. Deze avond namen we afscheid van onze Prins 
Perry, zijn Adjudant Hans en de hofdames Angelique en Ellen. 
Het betekende een einde van een geweldig carnavalsjaar, 
waarin de muzikale talenten van de beide heren niet onbenut 
zijn gebleven, geweldig!

Uiteraard hebben de heren van de benoemingscommissie 
weer hard gewerkt om op deze avond een nieuw regeringspaar 
te presenteren. Komend jaar gaan we er samen met Prins Erik 
II, zijn Adjudant Klaas Jan en de hofdames Astrid en Carmen 
weer een geweldig carnavalsfeest van maken. Het begin was in 
ieder geval goed. Dat ze van een goed feestje houden is al wel 
gebleken, geweldig!

Zoals u ziet is er hard gewerkt om de vereniging bloeiend 
te houden. Op deze manier zullen we er weer een geweldig jaar 
van gaan maken met zijn allen. Natuurlijk hopen we daarbij op 
uw aanwezigheid. Tijdens onze gala’s op zaterdag 8 en zondag 
9 februari 2014, tijdens het ouderencarnaval in zaal Tibbe op 
vrijdag 21 februari of op onze alom bekende Kiekersdag op 
zaterdag 1 maart. Nieuw dit jaar is op zondag 23 februari het 
Twents Gardebal in onze Residentie. We wensen U een geweldig 
carnavalsfeest toe en zien U graag tijdens een van onze 
feesten.
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 Inhoud  Van de redactie
Beste lezer,

Voor u ligt alweer de 14e editie van het Kiekersblad. Een speciale editie, want voor het eerst 

is het Kiekersblad in zijn geheel in kleur. Iets waar we al een aantal jaren naar gestreefd 

hebben. Zie hier het resultaat. Het mag er zijn kunnen we jullie zeggen. 

Ook binnen de vereniging hebben er een aantal verande-
ringen plaatsgevonden. Een tweetal nieuwe mensen in de Raad 
van Elf en ondergetekenden hebben de redactie van dit blad 
overgenomen van Jos Smook. Een speciaal woord van dank 
hiervoor Jos, zoals jij je al die jaren hebt ingezet hiervoor, grote 
klasse!

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst gebruik mogen 
maken van onze nieuwe Residentie, Kampkuiper Bistro-
Catering. Dit was zoals velen gemerkt hebben een enorm succes 
voor onze vereniging. Een schitterende locatie, goed georgani-
seerde gala’s en uiteraard de meer dan geslaagde Kiekersdag. 
Ook de nieuw opgezette vrijwilligersdag afgelopen juni was 
een groot succes. Na afloop van menig uitstapje waren we weer 
van harte welkom bij onze Residentie. We hopen de komende 
jaren deze goede samenwerking dan ook te mogen voortzetten. 
Voor ons niet onbelangrijk, aangezien we volgend jaar sleutel-
dorp van de gemeente Tubbergen zullen zijn. Een hele uitda-
ging. Denk hierbij aan het organiseren van het gemeentegala, 
foto’s maken met alle hoogheden in ons Dubbeldorp en niet te 
vergeten een extra feestelijke uitgave van ons Kiekersblad!

De Raad van Elf is ook uitgebreid. Twee jonge goden zijn 
ons komen versterken om het vertrek van ons aller René 
Timmerhuis (Timmy) op te vangen. Deze heren worden verderop 
in dit blad aan u voorgesteld. Ook hebben we dit jaar de 
professionele hulp ingeschakeld van fotograaf Jos Galgenbeld. 
Kwalitatief hoogstaande foto’s om het boekje te verfraaien. Jos 
hartelijk dank voor je enthousiaste inzet hiervoor. 
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Carnaval 2014
De Prinsen en hun Adjudanten zijn weer 

gekozen. De hofdames zijn volop bezig om 

hun garderobe uit te breiden om straks 

mooi voor de dag te komen.  

De schrijvers zijn bezig met hun buuts, de 

dansmariekes oefenen op hun pasjes, decor-

bouwers zijn al aan het schilderen en grote 

groepen zijn aan het bouwen aan de wagens 

voor de optocht. Ik denk dat er maar weinig 

feesten zijn waar gedurende zo’n lange tijd, 

zoveel mensen bij betrokken zijn. En dat elk 

jaar weer. Het is een hele klus om origineel 

te blijven, niet te platvloers te zijn en de 

nodige kwaliteit uit te stralen. Toch slagen 

De Dubbelkiekers er altijd weer in om er een 

geweldig feest van te maken. Ook dit jaar 

maak ik me daar helemaal niet druk om.  

Elk jaar vinden er verbeteringen plaats.  

Of het nu gaat om de buuts zelf, het toneel 

of de manier waarop de optocht is georgani-

seerd: het wordt telkens beter. Misschien is 

de grens daarin wel bijna bereikt.  

Ik wens u veel succes toe bij de voorberei-

dingen en de uitvoering en hoop u daar 

zeker een keer tegen te komen.

Mervyn Stegers (burgemeester)

 Van de voorzitter
Beste Dubbeldorpbewoners,

We hebben als carnavalsvereniging de voorbereidingen weer getroffen en zijn er klaar voor. 

Hopelijk geldt dat ook voor jullie, inwoners van ons mooie Dubbeldorp. Het Kiekersblad 

ligt voor u klaar met geweldige foto’s en stukjes. Dit jaar is het blad voor het eerst geheel 

in kleur verschenen. Wederom zijn we dankbaar voor de onontbeerlijke steun van de spon-

soren ondanks de moeilijke tijd waarin we nog steeds zitten. Allen hartelijk dank!

Ouderencarnaval vindt ook dit jaar weer plaats bij 
‘Partycentrum Tibbe’ wat hopelijk weer een groot succes mag 

zijn evenals voorgaande jaren.

Het inzamelen van oud papier blijkt tot nu toe een 
groot succes en we zijn erg blij dat wij dit, samen met 
MVV, hebben overgenomen.

Met de inkomsten die hierdoor gegenereerd 
worden hebben we iets extra’s te besteden zodat de 
vereniging kan doorgroeien naar een hoger niveau. 
Vandaar dat dit jaar voor het eerst ons Kiekersblad 
volledig in kleur is uitgebracht en onze dans-

mariekes van nieuwe kleding zijn voorzien.

Graag wil ik alle vrijwilligers 
van onze vereniging alvast 
bedanken voor jullie inzet 
en wens jullie een geweldig 
mooi carnavalsseizoen toe. 

Tevens wil ik onze 
nieuwe hoogheden en 
hofdames een te gekke 
en onvergetelijke tijd 
toewensen.

Tot slot wens ik alle 
Dubbeldorpbewoners 
voor het komende jaar 
veel positiviteit, liefde 
en gezondheid toe 
en een hele plezierige 
carnavalstijd met elkaar!

3x Alaaf en een 
hartelijke groet,

Martin Oude Avenhuis
voorzitter 

‘De Dubbelkiekers’

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst carnaval gevierd 
in onze nieuwe Residentie de Kampkuiper. We kunnen 
concluderen dat dit met succes is geweest. Vanaf de opkomst 
van onze hoogheden tot en met het bok verbranden was het 
goed geregeld.

Natuurlijk wil ik onze hoogheden Prins Perry, 
Adjudant Hans en de hofdames Angelique en Ellen 
bedanken voor de wijze waarop jullie onze vereniging 
het afgelopen seizoen hebben vertegenwoordigd. 

We hebben dit jaar veel aandacht besteed 
aan de stichting ‘Lieke wil leven’. Er zijn vele 
acties georganiseerd waardoor er veel geld 
is ingezameld voor dit meisje uit ons 
Dubbeldorp.

Mensen bedankt voor alle 
inspanningen en donaties! Ten 
tijde van het schrijven van deze 
tekst ontvangen we gelukkig 
positieve berichten.

Dit jaar hebben we af- 
scheid genomen van ver-
schillende personen binnen 
onze vereniging. 

Ik wil iedereen bedanken 
voor de bijdrage aan de bloei 
van onze vereniging.

Graag heet ik alle nieuw-
komers van harte welkom. 
Ik wens jullie succes en een 
actieve, plezierige deelname 
aan onze vereniging.

Voor de gala’s hopen we u 
allen te mogen verwelkomen 
op zaterdag 8 februari of 
zondag 9 februari. 
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Proclamatie
Wij, Prins Erik II en Adjudant Klaas Jan, beiden vaak op pad, plattelanders en 
feestvierders 1ste klas, bint deur de wek met bouwvakkers en de kraan an de 
gang, hoolt beiden van techniek en oald spul. As oald noabers bim oarig op 

mekaar inspolt. Samen met onze hofdames Astrid en Carmen zult wij d’r alles an 
doon um veur alle leu een mooie carnavalstied te zorgen.

Wij goat dit joar veur een carnaval veur leu van alle kaanten; Wij bint hoog-
heden, van de Voshaarsweg tut Leuvinksveld, van de Weversweg tut an de Mark-

graven, van de Weitemanslanden tut en met de Almeloseweg, de Nieuwbouw 
oald en niej, van Dannenkaamp tut de Mooie Vrouwenweg en wieder, van de 

Mekkelenberg tut de Hunzeweg, van oost tut west en van zuud tut noord.

Wij proclameert het volgende:

1e Dat d’r neurig een fietspad langs de Noordegraafsingel, van Kampkuiper noar de Haarbrinksweg, mut komm’n. 
 Ze fietst noe midd’n ower de stroat hen.
2e Dat de volgende keer dat de Vleierkeals noar de Kamasutrabeurs in Utrecht goat ze Vleier Jan en Santje ok met mut  

nemm’n. Wie hoolt nig van leaftiedsdiscriminatie. Seks is veur jong en oold.
3e Dat nieje leden van de Road van Elf hun nieje pakken nig in de stad mut loaten stoan as ze ze koch hebt en te lang 

op ut terras hebt zett’n.
4e Noa de leukste Familie binnenkort ok Medisch Centrum Mariaparochie met in de hoofdrol dokter Bob op televisie 

koomp.
5e Het drok tied word dat Bram van Tibbe annere tegels neamp op zien terras, dat in de kraant ut deurste terras van 

Twente wödd’n neumt.
6e Noe Kaampkuuper ne duckrace hef had en ne spoltuin hef, vroagt wie oons of, of den Spolbearg nich bie de school 

kan wodd’n maakt. Doar bint de meeste kinder ……
7e Met disse Prins en Adjudant oons Dubbeldoarp wear bodjes mut goan vezett’n, zo wöd Haarbig-Mariaparochie 

steeds grotter.
8e De Markgraven met al die waandelroutes, vistrapp’n en bochten noe der echt natuulk oet zot. An geld gen gebrek 

bie ut Waterschap.
9e De Peuversesch noe Markgraven is wodd’n, ut tied wod um dokter Bert in deenst te nemm’n.
10e Wat de Spar straks ok wodt; een Syrisch orthodoxe keark of ne pannekoek restaurant, maakt oons nich oet, 
 aj der ma kunt bliem’n keggl’n.
11e Met Koopmans bouw an ut roer ut noch eff’n duurt en dan maakt Prins Erik II deel oet van de directie van 

Groothoes. Zien motto is: “Altied rustig bliem’n”.

Dit alles in oons regeringsjoar 2013-2014 met as liefsprok:

LACH, LEEF EN GENIET 
IN DISSE MOOIE CARNAVALSTIED!!!!
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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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Goossen
Henri 
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www.goossenwhisky.com
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    “De schilder bij 
uitstek!!” 

 

 “BTW tarief 6 %!!” (woning ouder dan 2 jaar) 

  “Gratis advies en geheel vrijblijvende 
offerte!”  

 

                                         Borggreve schilders BV, Haarweg 9 te Tubbergen.   

                              Tel.nr.: 0546-621270 Email: info@borggreve-schilders.nl 
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    Even  voorstellen: Prins  Erik II en Adjudant Klaas Jan
Prins Erik II van  
De Dubbelkiekers

En dan ben je ineens Prins. Prins van De Dubbelkiekers. Erik 
de tweede, samen met zijn Adjudant Klaas Jan en de hofdames 
Astrid en Carmen. Erik is Erik Engbers, getrouwd met Astrid 
Westerhof, woonachtig aan de Voshaarsweg 3 en Klaas Jan heet 
Bos van achternaam en hij is getrouwd met Carmen Mensink 
en woont aan de Weversweg. En vroeger, heel vroeger woonden 
de Prins en Adjudant bij elkaar aan de Voshaarsweg. Beter een 
goede oud-buur dan een verre vriend. De benoemingscom-
missie had dit jaar als profiel voor de nieuwe Prins: schoenmaat 
42, drie dochters en een blonde vrouw. Aan alle drie criteria 
voldoet Prins Erik de tweede. Zijn dochters heten Susan (2e 
klas GT Canisius Tubbergen), Maartje (groep 8 St. Alphonsus) 
en Hanne (groep 5 St. Alphonsus). Hun hond, een labrador met 
ADHD, is getooid met de naam Kees en luistert naar iedereen 
behalve naar Erik en Astrid. “En wie hem hebben wil mag hem 
komen halen”, aldus Erik. 

Toen Eddy Weiss een paar keer vaker dan normaal de 
computer moest repareren kreeg het echtpaar Engbers-
Westerhof enige argwaan. Hij zou toch niet namens De 
Dubbelkiekers willen vragen of….. Met een vrouw die er voor 
100% achterstaat, de kinderen die nu de juiste leeftijd hebben, 
een Adjudant en vrouw waar het geweldig mee klikt, wordt 
het besluit snel genomen. “Ik voel me geen Prins, beleef het 
feest liever van de zijkant maar moet toch zeggen dat we er nu 
echt voor gaan. De aftrap was geweldig. De bekendmaking één 
groot feest, de opkomst van familie, buren, kameraden leden 
van de JOP (Jongerenpastoraat waar Erik lid van is) vonden we 
helemaal top”, aldus Erik.

Geboren met de hamer in zijn handen…
Erik Engbers is op 21 september 1964 geboren als jongste 

telg in het gezin Engbers in Deurningen. Met drie zussen en 1 
broer een hecht gezin. Toen Erik 4 jaar was overleed zijn vader. 
Het gezin Engbers had een kostganger. Kostganger Gerrit 
is altijd bij het gezin Engbers gebleven. “Hij heeft heel zijn 
leven voor ons gezorgd “, zegt Erik. Eriks moeder is 87 jaar, 
woont in de Eschede in Tubbergen terwijl Gerrit verblijft in het 
Meulenbelt, ook in Tubbergen. Na de Willibrordusschool in 
Deurningen, ging Erik naar de LTS in Borne. De MTS Hofstede in 
Hengelo volgde hij ook en vanwege zijn bijzondere liefde voor 
alles wat met de bouwwereld te maken heeft werd zijn studie 
uiteraard bouwkunde. “Ik ben gek van de bouw”, zegt Erik die 
fanatiek mee hielp met de bouw van de sporthal in Deurningen 
en vele andere klussen. Echt carrière maakte sergeant Engbers 
onder de wapenen. Hij ging in dienst als sergeant en verliet als 
soldaat de militaire dienst. Scheelde toch mooi twee maanden. 

Toen de Herald of Free Enterprise, een Brits roll-on-roll-off-
autoveer, op 6 maart 1987 vlak na vertrek naar Dover uit de 
haven van Zeebrugge kapseisde, (193 mensen kwamen om het 
leven) lag de lichting van Erik 87-2 op de heide in de vrieskou 
van -20 graden. 

Werken
Via de MTS liep Erik stage bij Thomassen Dura in Hengelo 

en daarna bij Ribberink, ook in Hengelo. Hij kwam in vaste 
dienst bij Ribberink de dag nadat hij afgezwaaid was uit 
militaire dienst. Hij was actief op verschillende bouwen en de 
bouw van het kinderdagverblijf Catalpa achter het Twenteborg 
Ziekenhuis in Almelo, staat hem nog scherp op het netvlies. 
Een project waar Erik echt trots op is, is het Verzorgingshuis 
in Deventer aan de Smedenstraat omdat hij dat een heel mooi 
gebouw vindt, hartje centrum, mooie architectuur zowel van 
buiten als van binnen. Ribberink werd vanaf 1998 overgenomen 
door Koopmans Enschede (ja, ook Groothuis wonen behoort 
tot dit concern) en momenteel is uitvoerder Erik bezig met een 
tweetal grote projecten, namelijk in Schalkhaar 151 woningen 
en in Ede 49 woningen. 

Vrije tijd? 
 In zijn jeugd ging Erik veel naar de familie Bossink in 

Ootmarsum. Erik is vanwege het feit dat zijn neef Henk 
Bossink, als fotograaf, vaak verbleef in Amsterdam en daar veel 
platen van de Rolling Stones draaide idolaat geworden van de 
Stones en Mick Jagger. Het is daarom ook niet vreemd dat hij 
met Mick Jagger wel eens een beschuitje zou willen eten.  
De door Erik gemaakte scepter bevat daarom niet voor niets  
de tong van de Stones als teken van zijn liefde voor de Stones.  
Het mooiste plekje in en om Harbrinkhoek vindt Erik het 
natuurgebied het Hondenven en als hij iets moet kijken op 
televisie dan is dat expeditie Robinson en het journaal terwijl 
de klassieker ‘Once upon a time in the West’ zijn favoriete film 
aller tijden is. Met zijn kameradengroep van zaalvoetbal, later 
de Oudere Jongeren Carnavalsvereniging Deurningen gaat hij 
graag een weekendje weg. Eerst naar elke plaats in Nederland 
waar maar een casino was, maar tegenwoordig een keer per 
drie jaar naar bijvoorbeeld München of Barcelona. 

Erik en Astrid; Astrid en Erik 
Astrid ontmoet Erik, hoe kan het ook anders, bij het carnaval 

in Oldenzaal. Hij had net met zijn kameraden een oliebol evenals 
een zoute haring weggehapt (“als je bier hebt gehad smaakt 
alles”) en ontdekte Astrid. De Proatpoal was de locatie en Astrid 
stond buiten bij de telefooncel. Na een prima gesprek kwam 
Erik in contact met wat later zijn schoonmoeder zou worden en 
sprak toen telefonisch de volgende boodschap tot Annie:  
”Oen dochter komp vannacht nich in hoes mar blief bie mie”. 
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Legendarische woorden zo bleek achteraf want zo  
geschiedde en zijn schoonmoeder heeft het er nog bijna elke 
dag over….  Na enige knipperlichteffecten was het in 1993 tijd 
voor het huwelijk. De huwelijksdatum had Erik op een plankje 
gegraveerd “17 juli 1993” en met dit bordje wist hij een totaal 
verraste Astrid op het terras bij de Kampkuiper te overtuigen. 
Het tweetal trouwde, kerk, koets, koetsiers (Ben Alberink 
en Harry Engelbertink) en ging wonen aan de Wilgenhof in 
Harbrinkhoek. Na enige jaren werd er koers gezet naar de 
Voshaarsweg, alwaar op de plek van het ouderlijk huis van 
Astrid nieuw gebouwd werd. Drie dochters verder omschrijft 
Astrid haar Erik met de steekwoorden: ruwe bolster, blanke pit, 
koffieleut die 20-30 kopen op een dag drinkt, wat zijn 
ogen zien kunnen zijn handen maken, houdt van 
oud spul, Solex en Puch, is gek op marktplaats, 
Candy crush en vakantieveiling. Kinderen 
komen altijd op de eerste plaats, een gewel-
dige vader, eierenbakker bij uitstek en 
anti-mobiel. “Altied rustig bliem’n “ is zijn 
motto.

Astrid Engbers-Westerhof is 
geboren op 1-8-1970, ging naar de 
St. Aloysiusschool bie “de oons,” 
daarna de Dr. Schaepman MAVO 
in Tubbergen, deed aan de 
Schans in Almelo de opleiding 
ziekenverzorging. Ze werkte 
achtereenvolgens bij Eugeria, 
Buurstede en momenteel 
bij TMZ thuiszorg in Geesteren 
en bij zorgboerderij Schultenhof in 
Tubbergen als invalkracht. Kwam als 
Punker al op jeugdige leeftijd in aanraking met 
carnaval en is de zus van Ben, de voorzitter van de 
Raad van Elf van De Dubbelkiekers (kleine wereld….). Hoewel 
ze niet echt een idool heeft zou ze wel eens met Richard Gere 
een beschuitje willen eten. Ik vind dat een man, die naarmate 
de jaren verstrijken, nog steeds een mooie man blijft. Behalve 
van Erik en haar kinderen houdt Astrid van zingen in het 
popkoor Ambiente. Ook houdt ze erg van wandelen, week-
endjes weg, dansen, theater en met vriendinnen de hort op, 
kortom alles wat maar gezellig is. Haar levensmotto is; Carpe 
Diem. 

Adjudant Klaas Jan  
en hofdame Carmen

Adjudant Klaas Jan Bos werd geboren aan de 
Rembrandtlaan 9 in Vriezenveen en groeide op als jongste en 
de verwendste, en dat gaat nooit meer over, met broer Kees 
en zus Tineke. Hij is van 11 mei 1970. De Emanuelbasisschool 
bezocht hij en in Almelo ging hij naar het Noordbroek aan de 
Cesar Franckstraat. Hij volgde hier de opleiding metaal. 

Wezel te werken dat later werd overgenomen door Wagenborg 
Nedlift, een bedrijf dat zijn oorsprong kent in de zeeschepen 
en afkomstig is uit Delfzijl. Grote infrastructurele werken mag 

hij uitvoeren. Zijn opmerkelijkste klus was wel de sloop van 
een fabriek dat deuren maakte aan de Duits Oostenrijkse 
grens. Dat bedrijf moest gedemonteerd worden en het 

werd later in Brazilië weer opgebouwd. Zijn 400 tons 
telescoopkraan is een reusachtig gevaarte en 

het vereist heel wat deskundigheid om dit te 
kunnen. Klaas Jan bezit die deskundig-

heid. In zijn vrije tijd is muziek 
een grote hobby van hem. Van 

Zucchero tot ‘the Boss’ Bruce 
Springsteen. Hij houdt van 
knoeien in de schuur, wat 
dat dan ook mag betekenen. 
Gezelligheid daar houden 
zowel Klaas Jan als Carmen 
van.

Carmen Mensink werd 
geboren op 10 december 

1976 in het Heil der Kranken in 
Oldenzaal. Ze groeide op samen 

met zus Nicole. Als kind ging ze naar de 
St. Aloysius in Weerselo om vervolgens naar het 

Twents Carmellyceum in Oldenzaal te gaan. Ze maakte hier 
de HAVO opleiding af en ging vervolgens in Enschede naar het 
MBO plus economie studeren. Ze werkte vervolgens 7 jaar bij 
Rottink reisbureau, en ging daarna bij Wagenborg Nedlift aan 
het werk. Via de planning van montage en zware transporten is 
ze sinds februari 2012 planner van de kranen tot 160 ton. Het ad 
hoc werk, snel schakelen tussen opdrachtgever en machinist, 
de vele contacten met de verschillende bouwen en haar leuke 
collega´s maken dat het werk leuk is. Geen dag het zelfde. 

Carmen voetbalde 20 jaar bij UD Weerselo, Tubantia en 
DOS´19 om daar als laatste vrouw niemand maar dan ook 
niemand voorbij te laten gaan. Eerst drie keer dood en dan 
pas erlangs was haar motto. Met alle clubs werd ze kampioen 
en heeft ze heel veel plezier beleefd. Bij MVV’29 traint ze elke 
donderdag met de mannen mee. Echt genieten kan ze ook van 
vakanties met zon, zee en strand. 

Hobby’s van Klaas zijn oude trekkers en de tuin glad 
houden. Ondanks dat hij voor zijn werk veel weg is, mag hij 

graag bij huis zijn. Sport: rugby en boksen, alleen kijken. 
Zijn favoriete Tv-programma: Top Gear, Man bijt Hond en 

Buurman&Buurman.
We hebben ook hier geweldige noabers en een 

gezellige buurtvereniging ‘het vergeten hoekje’ waar Carmen 
en Klaas Jan menig feestje mee vieren. De hobby’s van Carmen 
zijn de geiten verzorgen en sinds kort hebben ze 2 konijnen, 
genaamd 1e kerstdag en 2e kerstdag.

Samen met Erik en Astrid hebben Klaas Jan en Carmen 
ontzettend veel zin in het carnavalsseizoen want: ‘Lach, leef 
en geniet in disse mooie Carnavalstied!!’

Klaas Jan wist al vanaf het moment dat zijn vader hem  
´s ochtends vroeg wakker maakte en hij mee mocht een dagje 
de kraan in wat hij wilde worden: kraanmachinist. 

Gewapend met Donald Ducks en een fles Sinas Riedl 
moest hij leren stilzitten. Dat is gelukt. Op de streekschool in 
Zwolle verdiepte hij zich na de LTS in de techniek van kranen 
en grondverzetwerk en volgde de driejarige machinistenoplei-
ding. 1 jaar Amerongen en vervolgens kwam Klaas Jan bij Van 
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Minioren Dansmariekes 2013-2014

     Hallo allemaal!

Nienke Welman
Ik ben Nienke Welman en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 5 van 

de st. Alphonsusschool. Dit is mijn tweede jaar bij de mini-
oren. Ik vind dansen helemaal gaaf! Mijn andere hobby’s zijn 
paardrijden en volleyballen. Ik vind het ook erg leuk om met 
mijn vriendinnetjes te spelen. Vorig jaar met het dansmarieke 
concours hebben we met de mini’s de eerste prijs gehaald.  
We waren helemaal trots en blij. 
En we kregen een supergrote 
beker mee naar huis! 

Ook hebben we 
erg mooie gala kleding 
gekregen. Echt supercool. 
Ik hoop dat we dit jaar weer 
goed dansen, we gaan in 
ieder geval ons best doen.   

Emma Kuiphuis:
Mijn naam is Emma 

Kuiphuis. Ik ben 8 jaar en 
zit in groep 5 van de St. 
Alphonsusschool. Ik ben 
de middelste van de drie-
ling en woon samen met 
mijn vader Perry, moeder 
Angelique en mijn 
broertjes Sem en Jip aan 
de Mekkelenbergweg 
in Albergen. Mijn 
hobby’s zijn volleybal 
en turnen. Dit jaar 
doe ik voor het eerst 
mee met de minioren 
van de dansmariekes. Omdat 
mijn vader vorig jaar Prins 
was, mocht ik ook mee naar 
het dansgala in Fleringen. Dit 
vond ik zo leuk dat ik me heb 
aangemeld bij de minioren. 
Ik heb er heel veel zin in. 

Demi Slooff
Ik ben op 24 september 10 jaar geworden. Ik vind het heel 

erg leuk om te dansen en carnaval vind ik het leukste feest van 
het jaar! Het is een heel gezellig feest met heel veel lol. Vandaar 
dat ik graag bij de dansmariekes wilde. Uiteraard ook omdat je 
je met carnaval mag verkleden en natuurlijk ook omdat ik dan 
op de Prinsenwagen mag! Ik ben grote fan van One Direction 
en mijn allerliefste wens is om een keer naar hun concert te 
mogen.

Carmen Kienhuis
Hoi, ik ben Carmen en ik ben 9 jaar, dit is mijn 2e jaar bij de 

dansmariekes. Vorig jaar vond ik het super leuk. Ik ben bij de 
dansmariekes gegaan omdat ik van dansen houd en ook van 
carnaval omdat je dan lekker gek mag doen zonder dat iemand 
je raar aankijkt. Mijn hobby’s zijn dan ook dansen en ook 
nog zingen en tekenen. En ik heb heel veel zin in de volgende 
carnaval en hoop dat we weer net zo goed zijn in Fleringen als 
vorig jaar.

Myrthe Bruns
Hoi allemaal. Ik ben Myrthe 

Bruns en ik ben 9 jaar oud.  
Ik vind carnaval helemaal 
te gek omdat je dan lekker 

gek mag doen en het is 
super leuk om iedereen lol 
te zien hebben. Ik ben bij de 
dansmariekes gegaan omdat 
ik heel erg van muziek, 
dansen en optreden houd. 
Hiervan word ik altijd 
heel erg vrolijk. We zijn 
nu alweer druk aan het 

oefenen en hopen dat 
jullie ons dit jaar 

weer kunnen zien 
dansen.

Groetjes 
de “Minikiekers”

(Angelique Kuiphuis,  
Sharon Krake en  

Melanie Bisschop)

Tess Kleinlugtenbelt
Ik ben 10 jaar oud. Ik vind caranval heel leuk omdat het 

zo gezellig is. Iedereen is lekker gek aan het doen en aan het 
dansen. Dat wilde ik ook. Mijn zus heeft een paar jaar geleden 
bij de dansmariekes gezeten en toen al vond ik het zelf ook 
leuk om te dansen. Ik probeerde de dans altijd mee te doen. 

Ik was toen nog te jong maar nu niet meer. Ik hoop dat het 
weer net zo goed gaat in Fleringen als vorig jaar.De minioren dansmariekes zijn ook komend caranvalsseizoen uiteraard weer van de partij 

en willen zich graag even aan jullie voorstellen. We hopen dat dit jaar weer net zo succesvol 

wordt als vorig jaar want toen zijn we eerste geworden bij het dansgarde concours in 

Fleringen!!!
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Onze junioren groep bestaat dit jaar uit zes meiden en zij willen zich graag even zelf  

voorstellen.

 

Junioren Dansmariekes 2013-2014

De eerste voorbereidingen waren er al in de zomervakantie.  
Leuke ideeën werden uitgewisseld. De muziek werd gedown-
load en gemixt met behulp van Bart Koopman en Bram 
Schepers. Ook de dans werd al grotendeels voorbereid. Direct 
na de zomervakantie werd er dan ook met frisse moed gestart! 
Elke vrijdagmiddag komen de meiden en begeleiding bij elkaar 

in de blokhut om de nieuwe dans te oefenen. Iedereen 
is erg enthousiast en de meiden hebben super veel plezier. 
Twee enthousiaste dames, Alice Addink en Marion Extercate, 
hebben Wendy Busscher geholpen met de danskleding die dit 
jaar zelf gemaakt is!! Tevens zijn wij dit jaar te bewonderen 
in prachtige nieuwe galakleding. Wij zullen onder andere 
optreden tijdens één van onze gala’s en namen ook dit jaar 

weer deel aan het Dansgardeconcours in Fleringen. 
Daar hadden we de nodige support van onze Prins, 

Adjudant en hun Hofdames, de Raad van Elf, ouders, 
familie en natuurlijk van een ieder die ons graag wilde zien 
dansen. Wij zijn in ieder geval van plan om er ook dit jaar weer 
een mooi feestje van te maken!!!  

Pam Busscher
Hoi ik ben 11 jaar. Mijn vader was de eerste Prins van 

De Dubbelkiekers. Ik woon met mijn ouders en broer in 
Harbrinkhoek. Mijn hobby’s zijn dansen, 
paardrijden en volleybal.

Anne Dierink
Hallo ik ben 13 jaar. Ik woon met mijn 

ouders en broertjes in Harbrinkhoek. 
Mijn hobby’s zijn dansen en turnen. Zit 
vanaf het begin bij de dansmariekes 
en vind het nog steeds super leuk!!

Puck Addink
Heey ik ben 12 jaar. Mijn 

favoriete sport is voetbal. 
Ik spreek graag af met 
vrienden/vriendinnen  
en ik woon in 
Mariaparochie. 
Dansen  
bij de dansma-
riekes is top!!

Demi Oude 
Hendriksman
Hoi ik ben 12 jaar. Mijn vader  

is de Kiekerskoning van De Dubbel-
kiekers. Ik woon in Harbrinkhoek. 
Mijn hobby’s zijn chillen met 
vrienden/vriendinnen, volleybal en 
dansen. 

Maud Busscher
Hallo ik ben 12 jaar. Ik woon met mijn ouders, broers en 

onze hond in Mariaparochie. Mijn favoriete sport is volleybal. 
Mijn hobby’s zijn volleyballen met vriendinnen en dansen.

Laura Neppelenbroek
Hoi ik ben 13 jaar. Woon samen met mijn ouders, broer en 

hond in Harbrinkhoek. Ik zit samen met Puck op de Canisius in 
Tubbergen. Mijn hobby’s zijn dansen en volleyballen. 

Begeleiding
Wendy Busscher en Marjan Oude Hendriksman

Haar en make-up
Wendy Busscher en Alice Addink
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Zoals elk jaar willen we ook dit jaar de senioren dansmariekes even aan u voorstellen.  

Het zijn de 7 zelfde meiden als vorig jaar, te weten; Merle Elferink, Melanie Bisschop, Birgit 

Hannink, Christel Meijer, Marit Nordemeule, Sharon Krake en Eline Haarhuis. De dames zijn 

erg enthousiast en zetten zich dit jaar voor 200% in.

Senioren Dansmariekes 2013-2014 De dames hebben een aantal jaren begeleiding gehad van 
onder andere Anne Sand en Daphne Haeck. Anne en Daphne 
hebben er helaas beide voor gekozen om geen groep meer te 
begeleiden. Ze blijven gelukkig wel actief binnen de danscrew. 
De begeleiding van dit jaar is in handen van; Dieuwertje Löwik, 
Rosan Lamtink en Sophie Egberink. 

Vanaf september 2013 zijn we begonnen met het oefenen 
van onze nieuwe dans. Het thema van dit jaar is weer een grote 
verassing. 

Elke maandagavond zijn we fanatiek aan het oefenen bij 
onze residentie Kampkuiper. Wij zijn erg blij dat we hier elke 
week weer terecht kunnen. 

Tot slot willen wij Bo Addink nog even bedanken voor haar 
inzet van de afgelopen jaren. Na een aantal jaren als junior 
dansmarieke heeft Bo besloten om te stoppen. 

Wij hopen jullie uiteraard te zien tijdens de carnaval!



Ook dit jaar wenst 
www.vuurwerkkanjer.nl

u een knallend carnaval!!!!

Innovatief in deurtechniek

n	OVERHEADDEUREN
n	SECTIONAALDEUREN
n	BRANDWERENDE DEUREN
n	SNELROLDEUREN   
n	STROKENGORDIJNEN

n	ROLDEUREN EN ROLHEKKEN
n	ENTREEPUIEN
n	DRAAIDEURAUTOMATEN
n	SERVICE
n	ONDERHOUD

Kijk voor meer informatie op www.voskampdeurtechniek.nl of bel 0546 - 572500

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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Opkomst nieuwe Prins,  Adjudant en hofdames
Allemaal vragen waar het antwoord pas op gegeven kan 

worden op het moment dat iemand wordt benaderd. En dat 
volgt natuurlijk het allesverlossende antwoord, of niet natuur-
lijk, hapt iemand in de vette kluif die hem wordt voorgehouden 
of komt er een bedremmeld maar toch duidelijk “njet” over zijn 
lippen? 

Dit, eerwaarde lezers, zijn vragen en antwoorden waar wij 
allen geen weet van hebben. 

Het hele voorbereidingsproces verloopt in strikte geheim-
houding. Wie er wordt gevraagd, hoeveel er worden gevraagd, 
wie eventueel nee zei, we zullen het nooit weten.

Willen we het weten? Ik denk het niet. Dit is de jus op 
de tuffel, de kers op de taart, de room op de koffie van de 
carnavalstijd.

De enige zekerheid is, dat er elk jaar zo rond begin 
november weer een prachtig kwartet op de planken staat. In 
een alsmaar drukker wordende residentie zien we de laatste 

jaren de meest verrassende combinaties langszij komen.
En daar gaan maanden van speculatie aan vooraf. Menigeen 

denkt te weten wie het wordt. Even zoveel logische verkla-
ringen hiervoor worden afgegeven. Een enkeling denkt de 
nieuwe Prins, Adjudant of hofdame te hebben gespot bij Ria 
Bartels in Deurningen om zich zijn dienstkostuum te laten 
aanmeten. Meestal blijkt het niet te kloppen.

En na deze spannende voorbereiding zijn we dan aange-
komen op de dag van de waarheid, het uur U, DE dag waarop 
we zo lang hebben gewacht.

Het is vrijdag 15 november 2013, een week na de koale 
karms, en Harbrinkhoek/Mariaparochie maakt zich op voor 
een hete avond. De hele dag al zoemt het van de geruchten, 
er hangt een vreemde spanning in het dorp. Bij Sjon Brughoes 
worden er opvallend veel paracetamols verkocht deze dag, 
blijkbaar verwacht menigeen een zware strijd. Vooraf was er 
binnen De Dubbelkiekers-clan wat twijfel over de verduistering 
bij “voorportaal” restaurant Tibbe. De plek “bij Bram” waar 
familie, vrienden en bekenden van het aanstaande koppel 
eerst naar toe worden gelokt voordat er koers wordt gezet naar 
de residentie. Begeleider Jeroen OH sprak zijn zorg hierover 
uit, gevolgd door de wens hier iets aan te doen. Een verzoek 
te elfder ure, gelukkig kwamen we door wat contacten in het 
semicriminele circuit gelukkig snel in het bezit van een aantal 
uitstekende verduisteringsdoekjes, zodat alles wat het daglicht 
niet kon verdragen voor de buitenwereld verborgen bleef.

Zoals altijd werd de zaal bij onze residentie Kampkuiper 
rond de klok van 20.00 geopend, waarna al snel de eerste 
gasten binnenslopen. Tim had op zijn afscheidsavond als lid 
van de Raad van Elf gezorgd voor een grote stapel bakken 
gevuld met munten. Waardoor onze munten Meisters Peter 
Addink en Toon oude Vrielink (hulde aan deze mannen!!) 
konden beginnen met het uitdelen van deze rakkers.

Als snel vlogen ze in stapeltjes van 10 over de toonbank. 
Onze Raad van Elf was weer uitgebreid met een aantal frisse 
jongens, strak in het pak schoven ze aan en nuttigden hun 
eerste biertjes. Ietwat onwennig schurend met de steek over 
hun hoofd, dit gaf toch enige jeuk werd er geconstateerd. 

In de zoektocht naar een nieuwe frontman wordt de lat bij De Dubbelkiekers telkens weer 

hoger gelegd. De benoemingscommissie krijgt elk jaar een alsmaar moeilijk wordende taak.

Vroeger kon er nog een luk worden geknooid, tegenwoordig worden De Dubbelkiekers als 

een van de toonaangevende carnavalsverenigingen gezien en moet er kwaliteit geleverd 

worden.

Onze drie wijzen spenderen heel wat vrije uurtjes om de 
juiste keuze te maken.

Wie hebben we vorig jaar gehad, uit welke wijk zullen we 
dit jaar iemand vragen? Welke leeftijdscategorie? Moeten we 
een blonde god of misschien dit jaar toch eens een keer een 
exotische verrassing? Zou de beoogde kandidaat een goede 
Adjudant weten? En hoe zou zijn vrouw, toch een toekomstig 
hofdame, er in staan? Houdt ze een beetje van feestvieren of 
blijft ze liever bij de kachel?
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Ben Westerhof vertelde uitgebreide verhalen over zijn zus, 
die ’s middags nog te kennen had gegeven dat “ze zich niet 
zo lekker voelde en niet zeker wist of ze ’s avonds wel naar de 
Kampkuiper ging”. Tsjaa……..

De avond kwam wat langzaam op stoom. Hoewel in het 
bezit van een programma en draaiboek, is de benoemingscom-
missie gelukkig een ster in het improviseren. Dus als de tent 
voor jouw gevoel nog niet vol genoeg zit, dan schuif je het 
programma toch gewoon wat op? Geen enkel probleem, DJ 
Afro-Wout gooide er gewoon nog even een paar plaatjes extra 
tegenaan, het volume schuifje ging ook naar standje 4, en zo 
rond de klok van negenen waren er toch al vlot zo’n 100 man 
binnen. 

De avond werd afgetrapt, en spreekstalmeester Jeroen was 
in vorm zo te horen. 

We namen afscheid van een aantal mensen binnen onze 
vereniging, die plaats wilden maken voor vers bloed. De 
volgende mensen hebben voor onze vereniging veel bete-
kend en mogen nu op hun lauweren rusten: Rene Timmerhuis 
(Afscheid van de Raad van Elf), Mark Voshaar (afscheid van de 
galacommissie), Jessica oude Hendriksman (afscheid kindercar-
naval) en Bo Addink (afscheid van de dansmariekes).

Speciaal voor deze avond was de stichting correlatie 
bereid gevonden een speciale telefoonlijn te openen voor deze 
mensen, mochten ze emotioneel te veel problemen onder-
vinden met dit vertrek. 

Vervolgens, oehlala mannen, presenteerden onze 
dansmariekes hun “Old school” nieuwe outfit. Prachtig 
Dubbelkiekersblauw, en voor alle meiden hetzelfde. Waardoor 
nu alle dames, van mini Kiekers tot senioren, in dezelfde tenues 
hun ding doen. À propos, wist U dat deze dames ook al vanaf de 
zomervakantie weer op de planken staan om een nieuwe dans 
in te studeren? Ga er maar aan staan.

Toen was toch echt het moment voor Prins Perry, Adjudant 
Hanz en hun hofdames Angelique en Ellen aangekomen om hun 
functie neer te leggen. Aan voorzitter Martin de dankbare taak 
het gevederte op de hoofden c.q. “werkhelmen” van de hoog-
heden te kortwieken. Het moet gezegd, hij kweet zich bijzonder 
goed van deze taak, en wat overbleef was een zielig stronkje 
veer, te vergelijken met de vlassige eerste baardhaar van een 
opgeschoten puber. 

Gelukkig konden de heren en dames hierna hun emoties 
kwijt in een afscheidslied, wat vol overgave en volume werd 
gebracht. Dat hierbij Perry’s kopstem hem wat in de steek liet 
en Hanz vergat het laatste couplet weg te moduleren in C waren 
slechts details die weinigen zullen hebben opgemerkt. 

Het programma dreigde nu toch echt uit te gaan lopen. 
Omroeper Jeroen werd tot spoed gemaand, de spanning in de 
zaal werd opgevoerd. Licht uit, spot aan. En al snel verschenen 
de silhouetten van het nieuwe duo achter het dunne crêpe doek. 

Beide heren en hun dames waren zo enthousiast en onge-
duldig dat het einde van het tromgeroffel niet werd afgewacht, 
met een ferme sprong werd het doek aan böll gescheurd: hier 
waren Prins Erik II, Adjudant Klaas Jan en hun hofdames Astrid 
en Carmen! 

Aan alles kon je zien dat ze er zin aan hadden, geweldig 
zoals ze bezit namen van de zaal, de polonaise inzetten en 
deze ook niet meer leken op te willen geven! Met alle mogelijke 
moeite kon Jeroen ze weer op het podium krijgen voor hun 
proclamatie. 

Na deze officiële plichtpleging volgde het uitdelen van de 
medailles. Dit keer voor het eerst alleen voor de Raad van Elf, 
om de hoeveelheid feest te maximaliseren. Anderendaags werd 
voor familie, vrienden en bekenden een receptie georganiseerd 
waarbij de rest van het blinkende metaal werd uitgedeeld.

De zaal was nu echt tot de nok gevuld, naar schatting zo’n 
300 tot 350 mensen hadden de moeite genomen onze resi-
dentie te bezoeken. En waarachtig, ik wed dat niemand er spijt 
van heeft gehad. Wat een feest, iedereen werd bijna letterlijk 
op sleeptouw genomen door Prins Erik, Adjudant Klaas Jan en 
de beide hofdames!!

Rond de klok van 02.00 stonden de taxi’s klaar voor een 
korte, snelle rit naar het buitenverblijf van de Prins. Hier 
konden oud Prins Perry en zijn Adje Hanz hun laatste officiële 
daad verrichten door het wereldrecord  eier bakken te verbe-
teren. Althans, een poging hiertoe te doen.

Of het gelukt is is niet bekend; wel werden alle hongerige 
mondjes gevuld en werd het geheel afgemixed met vloeistof uit 
pijpje of glas.

Bij verscheidene mensen begon nu het lampje “Max. niveau 
bereikt” te branden. Stiekem verdween deze of gene in de 
dampige, mistige nacht. 

Naar verluid zijn bij het ochtendgloren de laatste mensen 
vertrokken uit het buitenverblijf; volgens (onbevestigde) 
geruchten lag de Prins toen al op een oor…….

Hoe dan ook, het was een geweldige, gedenkwaardige 
avond, een opmaat naar meer. 

Aan die wens zal ongetwijfeld gevolg worden gegeven!
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       Aftreden Prins  en Adjudant 2013
Hoe hebben jullie het afgelopen jaar ervaren?
Perry: Fantastisch. Ondanks dat het een kort seizoen was 

hebben we veel beleefd. We hebben al veel voorpret gehad 
alvorens de bekendmaking. Maar daarna ging het echt hele-
maal ‘los’. Vooral de gala’s en optochten zijn ons bijgebleven. 
Het was intensief maar zeer zeker de moeite waard.

Hans: Alles is nieuw en maak je voor het eerst mee, 
dat maakt het zo bijzonder. Misschien zou je het wel 2 jaar 
achtereen moeten doen. Hoogtepunten zijn natuurlijk de 
Kiekersdag, als je ziet dat vrienden en buurtgenoten die anders 
nooit of zelden carnaval vieren dan ineens met de optocht 
meedoen. Speciaal is ook Rosenmontag, als je voor het eerst 
in je leven feest viert op maandagmiddag. Ook speciaal zijn 
de contacten met de Hoogheden van de andere dorpen in de 
gemeente Tubbergen. Hiermee is afgesproken jaarlijks in de 
zomer een BBQ te houden. Die van dit jaar was in Geesteren, 
volgend jaar zijn wij aan de beurt.

Hoe hebben jullie vrouwen afgelopen 
carnavalsseizoen ervaren?
Perry: Die waren zeer enthousiast en vinden het jammer 

dat het nu voorbij is. Uiteraard waren ze in het begin erg druk 
met kleding en dergelijke. Ze houden allebei van gezelligheid 
en zijn ook veel opgetrokken met de hofdames van de omlig-
gende verenigingen. 

Hans: Erg positief en het al omvangrijke netwerk van de 
dames is sindsdien enorm uitgebreid, ook is me hun uithou-
dingsvermogen opgevallen.

Kun je in een vogelvlucht jullie seizoen 
weergeven?
Perry: Dat is lastig want we hebben ontzettend veel gedaan 

en meegemaakt. Zoals al gezegd waren de vele gala’s en 
optochten in de verschillende kerkdorpen erg leuk. Maar ook 
de bekendmaking, de opening van de residentie, het ziekenbe-
zoek, het boogzetten, de sleuteluitreiking, het dweilen en het 
bokverbranden waren allemaal hoogtepunten op zich. Je leeft 
in die weken echt van evenement naar evenement.

Wat is jullie opgevallen / bij gebleven aan 
carnaval bij CV De Dubbelkiekers?
Perry: Ongelooflijk hoe zo’n feest in een aantal jaren tijd 

kan worden tot wat het nu is. Elk jaar een beetje professioneler 
en een beetje groter. Steeds meer mensen raken betrokken bij 
het carnaval in het dorp en het wordt steeds breder gedragen. 
En dat alles dankzij een kleine groep enthousiastelingen die 
ooit met niets zijn begonnen. Nu staat er een mooie vereni-
ging met een Raad van Elf, Dansmariekes en Dubbelgarde. In 
feite wordt je in deze periode ook een beetje familie van elkaar 
omdat je zoveel met elkaar optrekt.

Hans: niets aan toe te voegen, vooral als je bedenkt dat 
dit al maanden van tevoren begint. Prima mensen. Prima 
organisatie.

Hoe heb je de actie rond Lieke wil leven ervaren??
Perry: Dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Allereerst 

natuurlijk de overweldigende aandacht die dit goede doel kreeg. 
Niet alleen in het dorp maar ook ver daarbuiten. 

De aandacht van TV Oost en natuurlijk de veiling op de 
Kiekersdag die alle verwachtingen overtrof. Helaas lag Lieke 
tijdens de optocht in het ziekenhuis. Maar we zijn bij haar 
thuiskomst, net na de carnavalsperiode, in vol ornaat op 
bezoek geweest. Dat was echt indrukwekkend omdat Lieke 
blijkbaar erg uitgezien had naar ons bezoek. 

Hans: Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Hebben jullie nog een mooie anekdote van het 
afgelopen seizoen?
Perry: De Pin’n uit Reutum deden hun naam eer aan en 

hadden tijdens ons gala een tosti-ijzer bij zich om zelf tosti’s 
te kunnen maken. Wij hebben toen op hun gala zelf meege-
nomen frikadellen zitten bakken aan tafel. Onze oud Prins Jan 
Busscher had een grill bij zich en ik heb bij Bays in de keuken 
nog extra frikadellen geregeld. Deze hebben we tijdens het gala 
aangeboden aan de Prins en Adjudant.

Hans: Niet echt een anekdote en zonder onbescheiden te 
zijn, maar sinds ons optreden op Rosenmontag bij Ossenvoort 
in Ootmarsum stromen de aanbiedingen binnen. Helaas 
moeten we bijna alles afzeggen wegens andere verplichtingen. 
Misschien op Rosenmontag in 2014 weer als jullie geluk 
hebben.

Hoe is jullie laatste avond in functie verlopen?
Perry: Die dag zijn we allereerst wezen dweilen in Reutum, 

Rossum en Denekamp. Tegen het einde van de middag thuis 
omkleden en weer in vol ornaat naar de Residentie. Daar 
hebben we iedereen bedankt voor het fantastische carnavals-
jaar. Vervolgens natuurlijk haring gehapt, de bok verbrandt en 
nog lang nagezeten om het seizoen nog eens na te bespreken. 
Vervolgens zijn we moe maar voldaan huiswaarts gekeerd.

Hans: Als hier bedoeld wordt de avond van het aftreden, 
dan had ik sterk de indruk dat er tenminste één persoon is 
die het niet zo erg vindt (JOH), maar hij moet zich wel bewust 
zijn dat het aankomend jaar veel drukker voor hem wordt. Het 
wordt wel wennen om in het komende seizoen zonder chauf-
feur door het leven te moeten.

Wat kan de Prinsengarde verwachten van deze 
twee nieuwe leden?
Perry: Het schijnt dat we tijdens ons afscheid gete-

kend hebben voor een aantal verplichtingen, waaronder het 
bakken in de bus van Dubbelgarde tijdens de optochten. Dit 
komt vast wel goed. Ik vertrouw op de culinaire kunsten van 
mijn Adjudant Hans. Wij zien nu al uit naar het komende 
carnavalsseizoen.

Hans: De rolverdeling in de bus zal wel zo zijn dat Perry 
de bediening op zich neemt en ondergetekende zijn culinaire 
kunsten vertoont, en verder hopen we ons steentje bij te 
kunnen dragen in de diverse activiteiten.

Wat willen jullie onze nieuwe Prins en Adjudant 
meegeven? 
Perry:  Het is een ongelooflijk mooie ervaring die veel te 

snel voorbij gaat. Geniet er met volle teugen van. Dit is in goed 
Twents: ‘a once in a lifetime experience’.

Hans: Maak er wat moois van.
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        Afscheid René   Timmerhuis

Afgelopen carnavalsjaar was voor de Raad van Elf weer een groot spektakel, maar misschien 

wel in het bijzonder voor René Timmerhuis. Wie? Zult u wel denken? René staat bij de 

meesten van u waarschijnlijk beter bekend als Timmy. René, 48 lentes jong, is woonachtig 

aan de Jannes Brouwerstraat 7 in Harbrinkhoek, waar hij nog niet zo lang geleden een 

prachtig, mooi en groot huis heeft neergezet. Geld zat bie René. Dat zullen de oprichters ook 

wel gedacht hebben 13 jaar geleden toen CV De Dubbelkiekers werd opgericht. De vereniging 

zocht een financieel man cq penningmeester (René is werkzaam bij Kroese Wevers accoun-

tants en belastingadviseurs), die ook wel van een feestje hield. Juist, bij René ben je wel 

aan het goede adres dan. Hij moest even nadenken of hij wel tijd had om in de weekenden 

carnaval te gaan vieren, want Oldenzaal en Hengelo stonden bij Tim als stapplek hoog in het 

vaandel. Maar na enige financiële toezeggingen werd de knoop doorgehakt en sloot onze 

Tim zich aan bij deze jonge en rebelse club. Hop, zo bij in de Raad van Elf, in de beginjaren 

kon dit allemaal nog. Nu 13 jaar later, heeft René besloten om zijn activiteiten voor de Raad 

van Elf stop te zetten. Gelukkig blijft hij wel actief voor de vereniging als penningmeester. 

Dit alles is natuurlijk een reden om onderstaand interview met hem af te nemen.

staan. Een ander hoogtepunt was dat we tijdens het 3e jaar, 
toen we voor het eerst een Prins en Adjudant hadden met 
de hele Raad van Elf in vol ornaat naar Morshuis in Albergen 
gingen voor de ‘Prinsenbijeenkomst’, niet wetende dat deze 
bijeenkomst niet bedoeld was voor de Raad van Elf maar alleen 
voor de Prins en Adjudant. Ook was er een mooi moment in 
ons sleuteljaar, het jaar van Heinz en Roy. Tijdens de sleutel-
overdracht bij het Oale Roadhoes zongen ze ´Du´ van Peter 
Maffay. De tekst klopte dan wel, maar de melodie was niet om 
over naar huis te schrijven. Maar de hele zaal brulde mee, dus 
het sloeg wel aan.

Wat vond je het mooiste carnavalsjaar in de 
afgelopen 13 jaren? 
Vol overtuiging: “Het eerste jaar!!!”. Toen was alles nieuw. 

Dit bracht een bepaalde spanning met zich mee. We wisten 
niet wat ons te wachten stond en wisten daarom niet of het 
wel aan zou slaan, omdat het allemaal voor de eerste keer 
was. Noot van de redactie: toch vreemd, uit betrouwbare 
bron vernemen wij dat Tim in een heel, heel ver verleden lid is 
geweest van de Pottuffel. Dit was de jeugdcarnavalsvereniging 
van de Eigenheimers destijds. Je zou toch denken dat hij daar 

René waarom heb je besloten dit jaar  
te stoppen?
Simpelweg vanwege het totaalplaatje. Ik heb alles wel een 

keer gezien in die 13 jaar Raad van Elf. Ik ben er bij vanaf het 
eerste uur, er zijn maar 3 personen langer actief binnen de 
vereniging. (Jos Smook, Jurgen Broenink en Roy Goossen, red.)

Hoe lang ben je actief geweest binnen de  
Raad van Elf? 
13 jaar. De vereniging bestaat nu 13 jaar, de eerste 2 jaar was 

er alleen maar een Raad van Elf, de 11 daaropvolgende jaren 
werd daar een Prins en Adjudant aan toegevoegd.

Hoe is de vereniging 13 jaar geleden ontstaan? 
Er was na het opheffen van de Eigenheimers weer behoefte 

om een carnavalsvereniging op te zetten in ons Dubbeldorp. 
Een aantal mensen hadden de koppen al bij elkaar gestoken. 
Toen belde Jos Smook mij op met de vraag of ik ze wilde komen 
versterken en dan vooral op financieel gebied. Zo geschiedde. 

Wat is je functie binnen de vereniging? 
Vanaf het eerste moment ben ik belast met de taak 

‘penningmeester’ van CV De Dubbelkiekers, waardoor ik 
tevens plaatsneem in het dagelijks bestuur van de vereniging. 

Als penningmeester maak ik de jaarrekening, de financiële 
begroting en doe de financiële verslaglegging na afloop van het 
seizoen. Het komt er op neer dat alles wat met geld te maken 
heeft bij mij terecht komt. Dus ook allerlei bonnetjes van 
mensen die denken dat er iets te declareren valt. Meestal stuur 
ik ze dan weer terug met de mededeling “muj zelf dokk’n”. 
Ja, onze penningmeester is zuunig, maar dat zijn de besten 
toch? Helemaal in het begin, toen er nog geen commissies 
waren, moesten we met zijn allen alles doen, denk hierbij aan 
de wagenbouw. Ja, ook onze Tim heeft aan de boormachine en 
verfkwast gestaan. Nou, het is maar goed dat er tegenwoordig 
wel commissies zijn, want anders durft niemand uit de Raad 
van Elf nog de wagen op.

Blijf je actief binnen de vereniging? 
Ja, ik blijf actief, ik ga alleen uit de Raad van Elf, maar zal 

zo links en rechts nog wel een feestje meepikken. Het boven-
genoemde financiële verhaal blijf ik gewoon doen de komende 
jaren.

Wat zijn je hoogtepunten? 
Het eerste jaar, dat de optocht meteen aansloeg en het 

daaropvolgende feest bij de Spar ook een groots spektakel was. 
Als dit niet was gebeurd hadden we nu niet gestaan waar we 

enige ervaring heeft opgedaan hoe het een en ander geregeld 
is binnen een carnavalsclub. Zou er dan niets blijven hangen 
zijn???......

Wat vond je het minst leuke jaar? 
Ik zou het niet weten, er is eigenlijk geen jaar dat ik niet 

leuk vond. Alle jaren was altijd één groot feest. In mijn functie 
als penningmeester vond ik de jaren dat we nog merchandise 
verkochten de minste. Het is allemaal lastig te administreren, 
vooral op de dag zelf. Met een krat bier in de mik is het natuur-
lijk lastig geld tellen….

Wat vind je altijd, buiten de Kiekersdag om,  
het mooiste feest? 
Miets, na afloop van de optocht in Albergen. Altijd een 

gezellige middag daar. De grote tent van Morshuis kom ik niet 
in.

Wat heb je aan het carnaval overgehouden? 
Na een lange stilte… “Een leuge knip”. Maar ik heb ook veel 

nieuwe mensen leren kennen.
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Wat vind je van de vereniging zoals die nu is? 
Door de komst van menig commissie ziet die er nu erg 

professioneel uit. Dat is iets wat ik 13 jaar terug niet had 
kunnen verwachten. Daar mogen we trots op zijn. De grote 
kracht is door de jaren heen dat iedereen die bij de vereniging 
betrokken is ook in een bepaalde commissie zijn ding doet 
en zo zijn steentje bijdraagt aan de professionaliteit van De 
Dubbelkiekers.

Wat vind je van de Raad van Elf? 
Altijd door de jaren heen een geweldige groep bij elkaar. 

Tegenwoordig wel ietwat jong, maar omdat hiervoor bewust is 
gekozen niet erg. Je kunt er nog jaren mee verder. 

Wanneer kunnen we Prins René verwachten? 
Nooit. Ik weet zeker dat ik dat nooit zal doen, dat is 

absoluut niets voor mij. Ik vier de feestjes liever mee op de 
achtergrond.

Welke Prins heeft de meeste indruk op jou 
gemaakt? 
Heinz! Hij was de eerste Sleutelprins van De Dubbelkiekers 

en heeft in deze job een prima rol vervuld. Dit heeft ons echt 
op de kaart gezet in de gemeente destijds.

Welke persoon binnen de vereniging heeft de 
meeste indruk op jou gemaakt? 
Jeroen Oude Hendriksman, omdat hij in de beginjaren de 

vergaderingen heeft geleid wat zeker niet altijd makkelijk was. 
De vergaderingen waren nogal rumoerig en hij kreeg het toch 
maar voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Een gevleugelde uitspraak van hem was “en nu even graag 
centraal” als iedereen weer eens door elkaar aan het bleren 
was.

Wat is, in jouw rol als penningmeester, het 
meest glorieuze moment geweest? 
Het moment dat we begonnen met onze leden. Vanaf dat 

moment waren we verzekerd van een vaste bron van inkom-
sten. Dat maakte mijn leven als penningmeester een stuk 
makkelijker.

En je grootste nachtmerrie als penningmeester? 
Het jaar dat we als merchandise muntzakjes verkochten. 

Nou ja verkochten, er ging er bijna geen een over de toonbank. 
Uiteindelijk hebben we ze voor niets weggegeven en heb ik de 
complete voorraad af moeten boeken. Dit vertellende komt 
Tim’s karakteristieke wegwerpgebaar weer uit de kast (of uit 
de mouw) waarmee in de loop der jaren menig slecht idee is 
weg gewoven. Probeert u dit alstublieft niet thuis, velen gingen 
u voor en menigeen heeft hier al een vervelende blessure aan 
over gehouden.

Waar ben je het meeste druk mee geweest/waar 
is de meeste tijd in gaan zitten?
Het invoeren van de ledenadministratie, vooral in het begin 

toen we alle nieuwe leden kregen en daarna hebben we nog 
een keer een actie gehouden. We reden toen met Prins Walter 
en Adjudant Martin door het Dubbeldorp om weer een nieuwe 
voorraad leden te werven.

Waarvan ga je straks spijt krijgen als je bent 
gestopt? 
Dat ik niet meer mee kan op de wagen tijdens de 

optochten.

Wat ga je straks als een opluchting ervaren? 
Ik kan nu zonder schuldgevoel mooi zondags weer naar 

Oldenzaal. Toen ik nog bij de Raad van Elf zat moesten we 
zondags altijd naar Geesteren, dat was vooral ’s morgens nog 
een hele strijd, nu kan ik lekker uitslapen en daarna op mijn 
gemak naar Oldenzaal. En ’s maandags natuurlijk ook weer…

Wie zie jij als jouw ideale opvolger als 
penningmeester en aan welke eigenschappen 
moet deze persoon voldoen? 
Jan Borggreve zou het prima kunnen, maar die is denk 

ik al druk zat met de financiële commissie. Zo iemand moet 
financieel en administratief onderlegd zijn en ook nog goed 
na kunnen denken na >>35 glazen bier. En altijd pen en papier 
paraat hebben, als er maar iets is waarop geschreven kan 
worden.

Je hebt twee voorzitters meegemaakt tot 
dusver, wat is het verschil tussen deze twee? 
Beide zijn goede voorzitters. Jeroen delegeert meer, en 

Martin doet meer zelf. 

We willen René natuurlijk bedanken voor deze 13 mooie 
jaren in de Raad van Elf. Jammer dat hij ermee stopt, maar af en 
toe moet er fris bloed binnen de Raad van Elf komen, zo zegt 
hij zelf ook. 

We zullen hem missen. Zijn onnavolgbare acties bij de 
dames, wat hebben we er om gelachen. 

Bijna altijd te laat als we ’s morgens vroeg weg moesten, 
terwijl we de avond ervoor een feestje hadden gehad. Bellen, 
maar geen gehoor natuurlijk. En dan net op het moment dat je 
weg wilde rijden, dat karakteristieke gebonk van zijn cowboy-
laarzen als aankondiging “ik kom der an!”. Maar bijna altijd 
present, goed te pas en hoe je het ook wend of keert, het klopte 
achteraf toch altijd maar weer, financieel gezien dan. Voorwaar 
een prestatie op zich.

Gelukkig blijft hij actief voor de vereniging, want als 
penningmeester kunnen we hem de eerste jaren nog lang niet 
missen. René bedankt!!!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

rabobank.nl/noordtwente

een plezierige
carnavalstijd!

Rabobank
Noord Twente
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Vrijwilligersdag
Het was al jaren een langgekoesterde wens van ons als vereniging: een keer iets terugdoen 

voor alle vrijwilligers die ons helpen. Of het nu de verkeersregelaars tijdens de optocht 

betreft, de mensen van de danscrew, creatievelingen die zich inzetten voor het Kiekersblad, 

techneuten die zich bemoeien met de wagenbouw, computerboys die de website onder-

houden of bouwen, fotografen, muziekmakers, noem ze maar op: ze verdienden allemaal 

wel eens een keer een extra pluim.

Probleem is, dat je als vereniging hier erg zorgvuldig mee 
om moet gaan.

Geef je de één een bosje bloemen, voelt de ander zich te 
kijk gezet omdat hij zich ook uit de naad werkt voor de club.  
En zo is het natuurlijk ook.

Dus zochten we naar iets, waarbij we alle mensen tegelijk 
een extraatje konden geven. 

Toen we noodgedwongen moesten switchen van resi-
dentie, diende zich spontaan een mogelijkheid aan. Gerard 
en Philip van Bar Bistro Kampkuiper opperden het idee een 
vrijwilligersmiddag te organiseren als onderdeel van hun totale 
aanbieding. 

We vonden het een geweldig plan. Via de hoofden van de 
diverse commissies werden de verschillende vrijwilligers bena-
derd en vrijwel iedereen was enthousiast. 

Op een mooie zondagmiddag, om precies te zijn zondag  
2 juni 2013, was het dan zover. 

Om 16.00 gingen we van start, en het weer was zelfs zo 
prachtig dat we met zijn allen lekker buiten konden blijven. 

Haarbig in style
Hallo carnavalsvierders 

Hier Maik de Boer, mij is gevraagd om een 

stukje in jullie Kiekersblad te schrijven over 

de mode van het aankomende carnavalsjaar. 

Na nader onderzoek zijn dit do’s en don’ts :

Do’s:
• Kaal hoofd en grote bril ;)

• Originaliteit. 

• Veren, hoe meer hoe beter.

• Boerenkiel nooit uit geweest.

• Een outfit met zakken, voor geld, munten en sigaretten.

• Natuurlijk ook heel handig is de schluck-sack, het kost allemaal al genoeg.

Don’ts:
• Te korte rokjes, mensen waarom?

• Nonnen, kan ernstige vergissingen teweeg brengen wat kan leiden tot arrestatie.

• Kuddegedrag, heeft carnavalsland de actie 10 halen = 2 betalen ofzo?

• Teletubbies, ooh ooh zo jaren 90. Teringtubbies kunnen natuurlijk altijd ;).

• Clown, Nothing is scarier than a clown!

Dit is natuurlijk nog maar een kleine greep uit de do’s en don’ts. Hopelijk zie ik jullie 

volgend jaar terug inclusief foto’s zodat ik jullie kan voorzien van persoonlijk advies. 

Als afsluiter wil ik jullie nog meegeven maak er een fashionable carnavalsseizoen van en lief 

zijn voor elkaar. 

Xoxo Maik de Boer, Society watcher 

De familie Kampkuiper had even flink uitgepakt, overal 
stonden BBQ’s en om de 5 meter was een tap beschikbaar, 
genoeg om er een prachtig feest van te maken!

Al snel bleek dat we onze bestellingen aan Lex door konden 
geven, waarna zijn zwager Hans Beukenoot er voor zorgde dat 
de carbootjes (huiskamervraag: naar welke bekende Twente 
voetballer is dit stukje vlees vernoemd? Hij scoorde ooit met 
een legendarisch hakje. Juist ja, Willy Carbo) lekker goudbruin 
geserveerd konden worden. De meer dan 100 gasten deden zich 
flink tegoed aan al dit fijne spul. 

Vanaf deze plek willen we de familie Kampkuiper nogmaals 
bedanken voor de geweldige gastvrijheid, ontvangst en 
vakmanschap!

Al met al konden we na afloop terugkijken op een meer dan 
geslaagde middag, iets waaraan we in de toekomst zeker een 
vervolg gaan geven. Hoe en in welke vorm, is op moment van 
schrijven nog niet bekend, maar vrijwilligersdag 2.0 zal er zeker 
komen!
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KEUKENS.BADKAMERS.INTERIEUR 

   

Op zoek naar een nieuwe keuken, een fraaie badkamer of een mooie kast? Bij Hofhuis Keukens & Meubels bent u aan het juiste adres. In ons 
bedrijf in Harbrinkhoek, gelegen in de prachtige regio Twente, vindt u precies wat u zoekt. Exclusief en altijd van de beste kwaliteit. Al onze 
producten maken we namelijk in eigen huis. En dat doen we in de stijl, de kleur en de maat die u wenst. Bij ons staat het vakmanschap nog 
voorop. Ambachtelijk werken is onze specialiteit. Wel zo prettig als u meer wilt dan producten waarvan er twaalf in een dozijn gaan.

Welke keuken of badkamer of welk interieur u ook kiest, wij zorgen ervoor dat deze in uw huis past. Letterlijk en figuurlijk. Of het nu gaat om 
een keuken, een badkamer of inbouwapparatuur, u krijgt de persoonlijke aandacht die u verdient.

We heten u graag welkom in onze showroom aan De Kron 7 in Harbrinkhoek. De koffie zetten we zodra u binnenkomt.
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Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

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

Voor ALLE merken bieden wij:
•   Verkoop  

nieuw/gebruikt
•  Onderhoud
•  Schadeherstel

•  Lease
•  Private lease
•   Gratis vervangend  

vervoer

Autogroep twente is de HyundAi deAler voor 
geHeel oost nederlAnd!

AKTIE! ALL-IN

€ 19,-
Vast laag 

aPK 
tarief

Zowel benzine 
als diesel

autOGrOePtwente.hyundai.nL

PRIVÉ LEASE!
VAN AUTOGROEP TWENTE

Hyundai i10 Drive Cool 5-deurs
Totaal inclusief:

Onderhoud
Verzekering
Pechhulp

TM

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,2 - 5,5 (l/100 km) / 23,8 - 18,2 (km/l); CO2 - emissie: 99 - 129 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof ver bruik-
gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
DIT FINANCIERINGSVOORSTEL KOMT TOT STAND VIA  AFIC BV TE HALLEM. TOETSING EN REGISTRATIE BIJ BKR TE TIEL. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, BPM EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR 
KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DIT MODEL IS LEVERBAAR 
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. *TOT 1 JANUARI 2014.

Dit aanbod is geldig op basis van
36 maanden.

Snel rijden!
Inruil mogelijk

Voor slechts

€139,-
Zolang de voorraad strekt.

DIRECT KOPEN? NU RIJKLAAR VOOR €9.950,- INCLUSIEF AIRCO. 

per maand Incl.
BTW

AUTOGROEPTWENTE.HYUNDAI.NL

AUTOGROEP TWENTE
Harbrinkhoek/Almelo 
Almeloseweg 175, tel. 0546 - 861 338

Hengelo
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Enschede
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         Vrijwilligers in de  spotlight

Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? Dat is zoiets als Sinterklaas zonder Piet, 

verjaardag zonder taart, Barbie zonder Ken, een Prins zonder Adjudant. Iets wat dus niet 

kan. Ook binnen onze vereniging kennen we vele vrijwilligers, allemaal mensen die zich 

kosteloos inzetten en waardoor we kunnen doen wat we doen. In dit nummer willen we 

enkele van deze mensen nader belichten. 

Indien u een festiviteit hebt bezocht was dit vast een van 
uw eerste acties; munten kopen! En waar doe je dat? Inderdaad 
bij de muntenverkopers! Maar wie zijn dat nou? 

Al enkele jaren mogen we hiervoor een beroep doen op 
Toon, Peter en Marja. We zullen deze mensen hieronder nader 
aan u voorstellen.

Als eerste man: Toon oude Vrielink
Toon had aangegeven dat hij wel wat wou doen voor de 

carnaval en dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren 
gezegd. Op een koude kermisavond in november (red. Koale 
kermis) zei hij dit nogmaals en Jan Borggreve vroeg gelijk of hij 
dan niet de muntenverkoop op zich wou nemen. Het duurde 
een paar biertjes, maar toen kwam er ook een volmondig JA! en 
zo geschiedde. 

Toon woont in Harbrinkhoek en naast zijn werk in de tech-
nische dienst van Huize Friso heeft hij ook zijn eigen bedrijf in 
installatietechniek. Zijn grote hobby is MVV ’29, hier is hij elke 
zondag te vinden in de kantine maar ook als leider/vlagger. 

Onze tweede man is Peter Addink
Peter hoe komen we eigenlijk aan jou? Tijdens een fana-

tiek potje darten werd ik gevraagd door Edwin Kroeze, geen 
moment om nee te zeggen want het was een spannende pot! 
Muntenverkoop doet Peter nu alweer voor het vierde jaar, maar 
ook voor andere hand- en spandiensten wordt er, altijd met 
succes, een beroep gedaan op hem. 

De meeste mensen kennen hem wel; hij heeft maar één 
motorwiel van zijn Ducati nodig om het dorp door te racen. 
Peter is ook vaak bij MVV ’29 te vinden, om training te geven, 
maar ook om samen met zijn vrouw Alice, zijn dochters Puck 
en Bo aan te moedigen. 

Als je Peter vraagt wat hij nou zou mooi aan carnaval vindt 
zegt hij: “Dat iedereen nuchter binnen komt, maar naarmate 
het later wordt en iedereen wat meer los komt, er de mooiste 
verhalen worden verteld.” 

Onze derde vrijwilliger is geen man maar een 
vrouw: Marja Timmerhuis
Marja is een vrijwilliger pur sang. Niet alleen helpt ze ons 

bij de muntenverkoop ook is ze vrijwilliger bij het Hospice 
in Geesteren, draait ze bardiensten tijdens de School- en 
Volksfeesten, enzovoorts. 

Marja woont nu alweer 9 jaar in Mariaparochie samen met 
man en zoons. U hebt haar vast weleens voorbij zien racen op 
haar fiets richting Ootmarsum. Ze werkt hier bij La Poste. 
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             De man  achter het drukwerk

Dit is alweer de 14e jaargang van ons Kiekersblad. Al deze jaren is het drukwerk hiervan 

verzorgd door één man. Voor ons hoog tijd om deze man eens nader te belichten. Voor de 

meesten inwoners van ons Dubbeldorp is hij geen onbekende, namelijk Eddy Weiss. Eddy is 

dus vanzelfsprekend al jaren actief voor onze vereniging. Behalve het drukwerk is Eddy ook 

actief binnen de benoemingscommissie.

Naam: Eddy Weiss
Woonachtig: Alweer heel wat jaren aan de Walboersweg. 

Daarvoor heeft de familie Weiss gewoond aan de Wilgenhof en 
daarvoor aan de Kievit in Mariaparochie.

Gezin: Eddy is inmiddels al 29 jaar getrouwd met Marja. 
Samen hebben ze 4 kinderen. Björn is de oudste, dan de twee-
ling Joeri en Jorgen en de jongste is Milan. 

Hobby’s: Gezelligheid, carnaval en voetballen in MVV 9. Dit 
team is afgelopen jaar samengegaan met MVV 10.

Hoe ben je bij De Dubbelkiekers 
terechtgekomen?
Vanaf het jaar dat Edwin Busscher Prins was heb ik met 

Edwin Busscher gesproken om een soort van benoemingscom-
missie op te richten. Dit hebben we vanaf dit jaar dan ook 
gedaan. We hebben Hennie Oude Geerdink hiervoor benaderd. 
Met deze drie heren dachten we overal in ons Dubbeldorp wel 
kennissen te hebben, wat het zoeken van een Prins wat makke-
lijker zou maken. Sindsdien zit ik dus in de benoemingscom-
missie. De jaren ervoor deed ik wel al wat drukwerk, maar was 
ik nog niet echt actief.

Doe je nog meer binnen de vereniging?
Als gezegd doe ik het drukwerk en de benoemingscom-

missie, lijkt me toch voldoende, haha..

Hoe lang doe je de bedrukking van ons 
Kiekersblad al?
Al vanaf het begin. Dus dit is het 14e jaar. Hoewel het in de 

eerste jaren nog niet echt een boekje mocht heten. De eerste 
jaren mocht het natuurlijk niets kosten (ja, zo zijn we groot 
geworden Eddy) en waren het alleen maar een paar kopietjes. 

Later heeft Elise Goossen het van een paar kopietjes omgezet 
tot Kiekersblad en dit is gegroeid naar het resultaat wat nu 
voor jullie ligt.

Wat vind je van het Kiekersblad en dat we het 
nu in kleur uitgebracht hebben?
Voor mijzelf natuurlijk gunstig dat het in kleur is haha.. nee 

gekheid, dat maakt het blad natuurlijk veel mooier. Het blad op 
zich wordt elk jaar beter en steeds professioneler. 

De combinatie van tekst en reclame is goed, waardoor het 
leuk en makkelijk leest. De verhalen zijn ook goed. 

Wat kunnen we nog verbeteren aan het 
Kiekersblad?
Daar kan ik moeilijk wat op zeggen. Je werkt natuurlijk 

wel met vrijwilligers die er veel tijd in steken. En toch zijn ze 
steeds professioneler bezig. Het is mooi dat dit jaar gebruik 
is gemaakt van de diensten van Jos Galgenbeld (Foto Studio 
Jos Galgenbeld). Samen met Jos van het Reve (Weidevogel 
Reclameproducties) en Erwin Booijink wordt het niveau ieder 
jaar weer opgekrikt. 

Misschien is het een idee om net als andere verenigingen 
een jaarlijkse rubriek te maken met foto’s of van plekken waar 
mensen zijn met De Dubbelkiekersvlag (nemen we mee).

Dagelijks leven: In het dagelijks leven is Eddy werkzaam als 
ICT-er op SG St. Canisius Almelo/Tubbergen. Daarnaast heeft hij 
een eigen bedrijf: Weiss Copy & Computer Service.

Je kan hier terecht voor de verkoop en reparatie van 
computers en laptops, handels- en familiedrukwerk en voor de 
verkoop en bedrukking van bedrijfs-, promotie- en sportkle-
ding. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op  
www.wcs-online.nl. 

Wat vind jij als ICT-er van onze nieuwe website?
Die ziet er gewoon van alle kanten gelikt uit. Ook hier zie je 

weer dat De Dubbelkiekers goed bezig zijn. 

Wanneer komt de benoemingscommissie weer 
voor het eerst bij elkaar?
Meestal vlak na de bouwvak. Als je dit veel eerder doet heb 

je te vroeg een nieuwe Prins en Adjudant, wat de kans alleen 
maar groter maakt dat iemand zich verspreekt.

Is het wel eens moeilijk geweest om met de 
benoemingscommissie een Prins te vinden?
Je zult het niet geloven, maar eigenlijk nog nooit last 

van gehad. Meestal hebben we vooraf een lijstje kandidaten 
en dat is tot op heden altijd nog gelukt. Hierbij moeten we 
eraan denken dat we het idee hebben dat de vrouw het ook 
mooi vindt, haha. Maar als de vrouw er niet achter staat is het 
gewoon niet goed.

Zijn er nog bepaalde richtlijnen?
We hebben eigenlijk maar een richtlijn, dat iedereen Prins 

moet kunnen worden. Het hoeft geen ondernemer te zijn.

Wat zijn je hoogtepunten binnen de 
benoemingscommissie?
Dit zijn altijd erg gezellige avonden. Sommige jaren heb je 

kameraden als toekomstig duo, wat vaak lange avonden ople-
veren. Soms liep dit een beetje uit de hand, er werden complete 
buffetten geregeld…

Wat zijn je hoogtepunten tijden je actieve jaren 
bij De Dubbelkiekers?
Dat zijn toch de jaren geweest met Henk & Erik en met Walter 

& Martin. Mijn eigen kameraden als Prins en/of Adjudant maakt 
je toch meer betrokken. Met de benoemingscommissie extra 
(lange) avonden, maar ook vaker met de vereniging mee op pad.

Tot slot: Wat vind je mooi aan onze vereniging?
Er is een hele goede balans qua leeftijd. Jong en “oud” 

trekt deze periode veel met elkaar op. Alles loopt door elkaar. 
Goed om te zien. Ook wordt er tijdig verjonging doorgevoerd, 
wat de vereniging bloeiend houdt. De ongedwongen sfeer die 
altijd heerst is erg belangrijk, het hoeft niet altijd via de regels. 
Feestvieren kunnen ze wel in ons Dubbeldorp.

Eddy bedankt voor je tijd en gezelligheid. We hopen nog 
vele jaren gebruik te kunnen maken van je diensten binnen de 
vereniging!
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Jarno Busscher
Jarno woont in Harbrinkhoek aan de Breemosstraat. 
Hij woont hier samen met zijn ouders, pleegkind en zijn 

broer. Zijn zus is het ouderlijke nest al uitgevlogen. Jarno gaat 
als vrijgezel het carnavalsseizoen in, maar hoe komt hij er weer 
uit……

In het dagelijks leven werkt hij als hovenier. 

In zijn vrije tijd is Jarno te vinden bij MVV ’29.  
Hier voetbalt hij in het 5e en daarnaast houdt hij zich bezig 
met het organiseren van het jaarlijkse voetbaltoernooi en is 
vrijwilliger in de kantine. Misschien kent u Jarno ook wel van de 
dorpspolitiek (Oranjevereniging)! 

Hij houdt erg van uitgaan en gezelligheid met de kame-
raden en om vooral na die tijd overal en nergens in slaap 

te vallen. 
 

Dit eerste jaar gaat Jarno meelopen bij de 
carnaval om te kijken in welke commissie 
hij wil plaatsnemen. Zelf denkt hij aan de 
wagenbouwcommissie. 

         Nieuwkomers Raad van Elf
Ook dit jaar is er verversing toegevoegd aan  

onze Raad van Elf. Hieronder stellen wij  

ze kort en krachtig aan u voor. 

Luuk Oude Avenhuis
Luuk is geboren en getogen in Mariaparochie. Hij is  

woonachtig aan de Stobbengoor samen met zijn ouders, 
Martin en Marja en zijn broertjes Cas en Stan. 

Luuk heeft al 6 jaar blije verkering met Lieke!!

Op dit moment is Luuk druk met het afronden van  
zijn PABO-opleiding. Hij loopt hiervoor twee dagen in  
de week stage bij basisschool de Bonkelaar in Almelo. 

Naast zijn opleiding/stage werkt Luuk bij het  
Lichtcentrum te Hengelo als salesmanager en web- 
shop beheerder. Zijn hobby is voetballen in het  
3e elftal van MVV ’29. Maar ook de serie “’t Zonnetje in  
huis” kijken is een favoriete bezigheid. 

Luuk heeft de afgelopen jaren al achter de schermen 
meegedraaid om te kijken hoe het een en ander  
georganiseerd is binnen de carnavalsvereniging. 

Hij heeft dit gedaan bij de sponsorcommissie,  
ledenadministratie en de opbouw van de nieuwe  
website. Dit zijn dan ook de taken waar hij zich  
mee bezig blijft houden. 

Iets wat Luuk wel betreurd, is dat hij geen tijd  
meer overhoudt om een stukje te doen tijdens  
het gala. 

Het groepje waar hij al een aantal keren het  
podium mee heeft gedeeld moet het dit jaar  
zonder hem stellen. 
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     “Voor de klas staan is topsport” 
  zegt Tom Alink van de  St. Alphonsusschool

Elke keer als ik de St. Alphonsusschool binnenloop bekruipt me een gevoel van nostalgie. 

In dit gebouw heb ik onderwijs genoten, kennis gemaakt met veel leeftijdsgenoten, later 

mocht ik er als onderwijzer terugkomen en ruim een jaar lesgeven. Onze kinderen Joost, 

Ties en Sjoerd gingen er naar toe en vrouw Anita kreeg er bijna 13 jaar geleden een baan. Ik 

kom er nog wel eens. De St Alphonsusschool, genoemd naar Alfonsus de’ Liguori (Marianella 

bij Napels 1696-Norcera dei Pagani 1787), bisschop en kerkleraar, stichter van de redempto-

risten, is mij dierbaar. Een beetje Italië in Mariaparochie. Onlangs was ik er weer voor een 

gesprek met Tom Alink sinds 1 mei 2013 de nieuwe directeur van de St. Alphonsus. Tijd om 

eens kennis te maken en een boekje open te doen over Tom Alink.

Tom Alink is geboren op 20 april 1964 in de glimlach van 
Twente, Oldenzaal. Bij het noemen van de naam Oldenzaal 
is de link met carnaval snel gelegd. Hij vertrok op zijn vijfde 
vanwege werkzaamheden van vader Alink naar Didam en kwam 
op zijn 11e terug naar Twente om in Ootmarsum te gaan wonen. 
Vader Alink was er 25 jaar directeur van het verzorgingshuis 
Franciscus. Na zijn voortgezet onderwijs belandde Tom in 
Tilburg voor de studie Mens en Arbeid. Hij voltooide dit niet en 
ging aan de Edith Stein in Hengelo de PABO doen. Als onder-
wijzer stond hij gedurende 10 jaar aan de Martinusschool in 
Losser in diverse groepen. Hij ging daarna uit het onderwijs om 
te werken bij VDN werving en selectie. Als consultant bemid-
delde hij mensen naar een baan in vaak leidinggevende func-
ties. Creyfs Uitzendbureau nam VDN over en Tom Alink deed de 
werving en selectie onder andere in Den Haag en Rotterdam.

Het bloed kroop echter waar het niet gaan kan en Tom ging 
na deze periode weer het onderwijs in. De Daltonschool de 
Bongerd in Oldenzaal werd zijn werkplek. Hij coördineerde het 
Daltononderwijs en ging ondertussen de magistrumopleiding 
volgen. Ruim 5,5 jaar geleden werd Tom Alink directeur van de 
Franciscusschool aan de Lyceumstraat, drie jaar later combi-
neerde hij dat met ’t Kämpke in Lattrop. Twee scholen had hij 
zodoende onder zijn hoede. Het maakte dat hij op zoek ging 
naar één school. Eén school om als directeur aanwezig en zicht-
baar te zijn. Het werd de St. Alphonsusschool in Mariaparochie. 

Samen met zijn vrouw Yvonne hebben ze vijf kinderen. Een 
Berner sennen maakt het gezin compleet. Hij doet aan hard-
lopen was jeugdtrainer bij KOSC voetbalde jaren in de jeugd en 
senioren. 

Met KOSC behaalde hij ooit de NKS beker door in de finale 
te winnen van PH (altijd goed!). Uit handen van de toen-
malig bisschop monseigneur Gijsen mocht KOSC de beker 
in ontvangst nemen. En dat zijn toch momenten die je niet 
licht vergeet. In het kader van zijn sportieve activiteiten en 
zijn bijzondere belangstelling voor Amerika heeft Tom 2 keer 
de marathon van New York met succes heb gelopen. Eén keer 
samen met zijn vader, wat hij toch heel bijzonder vond. Hij is 
hier uiteraard heel trots op!!!

verheugen op zijn komst… Tom wacht met plezier af wat De 
Dubbelkiekers voor de St. Alphonsuschool in petto hebben.

De eerste indruk van de St. Alphonsusschool is dat het een 
fijne school is om aan te werken. De ligging op de rand van het 
dorp dichtbij de stad maakt het voor hem een extra uitdaging. 
Tom valt de grote betrokkenheid van ouders op, het enthousi-
asme in MR en OR, de professionele club leerkrachten en hun 
betrokkenheid met school. “Ik voel me zeer welkom” geeft hij 
aan.

Als Tom mag kiezen en waarom zou hij dat niet mogen, 
kiest hij voor chocolade in plaats van drop, is het FC Twente 
in plaats van AJAX en moet hij te lang nadenken over de 
vraag Mariaparochie of Oldenzaal. Hij kiest resoluut voor 

Tom houdt van gitaarspelen en maakte hier ook veel 
gebruik van in zijn functie als onderwijzer. Plezier in muziek 
hebben is volgens hem een groot goed.

Plezier heeft Tom ook als lid van de Othmarridders in 
Ootmarsum. Hij gaat wel naar zittingsavonden, maar is verder 
niet meer actief. Actief was hij echter in het verleden wel. Hij 
nam deel aan zittingsavonden samen met de groep Ratatouille. 

Ratatouille is een Frans gerecht van gestoofde groenten, dat 
vooral in de Provence veel wordt bereid. Verschillende varia-
ties van het gerecht worden gegeten in andere landen rond de 
Middellandse Zee. Marimba Torres, schrijfster van een boek over 
de Catalaanse keuken beweert dat het gerecht afstamt van het 
Catalaanse gerecht saffiaan. In Frankrijk wordt het gerecht 
ook wel kortweg Rata genoemd. De bereiding kan verschillen, 
maar basis ingrediënten van ratatouille zijn: tomaat, courgette, 
aubergine, ui en knoflook. Ratatouille wordt in Frankrijk -  
‘s zomers overigens ook koud - meestal gegeten met stokbrood.  
In Italië serveert men dit gerecht vaak met polenta.

Als lid van de groep Ratatouille waren ze verantwoordelijk 
voor muziek, dans en diverse sketches tijdens de zittings-
avonden. Ruim 7 jaar was Tom hier actief mee bezig. 

Kortom carnaval is Tom niet vreemd. De optocht in 
Oldenzaal is een zekerheidje, in Albergen is hij wel eens 
geweest en ook de verlichte optocht in Tubbergen mocht zich 

tennis in plaats van wielrennen en tussen aardrijkskunde of 
geschiedenis is zijn keuze ook snel gemaakt. Geschiedenis. 
Gepassioneerd geeft hij aan dat alles wat met geschiedenis te 
maken heeft kan rekenen op zijn warme belangstelling. Waar 
komen wij vandaan, wat is de oorsprong van iets? Hij wil het 
allemaal weten. Geschiedenis heeft te maken met verhalen en 
het zijn vooral de verhalen over de tweede wereldoorlog die 
hem bijzonder boeien. Zo maakten de bezoeken aan enkele 
concentratiekampen een bijzondere indruk op hem. Zo raakte 
hij geïnteresseerd in Amerika vanwege de verhalen die zijn 
vader vroeger vertelde over de indianen. Hij mag met recht een 
Amerika-freak worden genoemd en eens in de zoveel jaar gaat 
hij er naar toe. 

Een eigenschap waar hij zich voor schaamt,  
is het roken. Morgen stopt hij. Of niet? 
Hij heeft in zijn leven veel meegemaakt en is op zoek naar 

harmonie. De goede balans tussen werk, privé en de kunst 
van het leven om uit mensen het beste te halen, daar gaat het 
volgens Tom om. In dat plaatje past zijn keuze voor de  
St. Alphonsusschool waar hij wil werken aan het gevoel van 
trots te zijn op de St. Alphonsusschool. Hij hoopt hier ook 
jarenlang te blijven. Na zijn opmerking “Voor de klas staan is 
topsport” waar ik het uiteraard roerend mee eens ben, wil ik 
Tom Alink namens de carnavalsvereniging De Dubbelkiekers 
alle goeds toewensen.
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Programma Kiekersdag 
1 maart 2014 

13.00 uur Formeren optocht op en rond het kerkplein

13.30 uur Start optocht (Aangevoerd door de hofauto)

15.00 uur Einde Optocht

Vanaf 15.00 uur NON STOP CV FEEST!!! 

 M.m.v. Black Light Bij residentie Kampkuiper!

Met om 15.30 uur Officiële binnenkomst Prins, Adjudant en de Raad van Elf

 Deze worden binnen geblazen door onze eigen Dubbelbloazers

 Hierbij openingswoord van de Prins en Adjudant! 

15.30 tot en met 18.00 uur Kindercarnaval met onder andere een knutselhoek, 

 gezellige muziek en ander leuk vermaak

 bij Kampkuiper in de grote zaal

16.45 uur Optreden Dansmariekes lagere school

17.00 uur Optreden van onze eigen Minikiekers

17.15 uur Prijsuitreiking!!!!

21.00 uur Opnieuw opkomst Prins, Adjudant en de Raad van Elf

21.30 uur Optreden Senior Dansmariekes

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 

Verkoop/Verhuur tijdelijke 
huisvesting 

www.welmanunits.nl 
Welman Units is een bedrijf dat gespecialiseerd is in:
INKOOP, VERKOOP en VERHUUR van nieuwe en gebruikte verplaatsbare 
gebouwen zoals:..

• Kantoor-, woon-, schaft-, direktie en sanitair-units.
• Noodwinkels, noodscholen, bouwketen, bouwwagens, bouwtoiletten.
• Opslag containers, zee containers, enz.

Met voor dit werk speciaal uitgeruste vrachtwagens, worden de units naar de 
nieuwe locatie gebracht en met behulp van onze vakmensen opgesteld. De 
indeling en kleur kunnen geheel naar uw wens geleverd worden.

Deze units zijn voor vele doeleinden geschikt, o.a. voor scholen, kantoor 
ruimten, bewoning, kinderdagverblijven, club huizen, enz.

Sterke punten die van toepassing op onze units zijn:
• Snel en comfortabel onderdak
• Onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden
• Concurrerende prijzen
• Praktisch overal inzetbaar

 



KAMP STOFFEN
almelo

	  
	  
	  
Avenhuis	  System	  Engineering	  
Professioneel	  Licht	  Geluid	  &	  Beeld	  
	  
Wout	  Oude	  Avenhuis	  
+31	  (0)	  6	  21	  68	  31	  14	  
	  

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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     SVGT 
        (FC Twente Supportersvereniging    Gemeente Tubbergen)  

De FC Twente Supportersvereniging Gemeente Tubbergen (SVGT) is opgericht op 31 oktober 

2011. Al een tijd lang waren er ideeën bij verschillende supporters om een supportersver-

eniging op te richten binnen de Gemeente Tubbergen. Tijdens zowel uit- als thuiswed-

strijden spraken een steeds groter wordende groep FC Twente supporters uit de Gemeente 

Tubbergen elkaar. Uiteindelijk is daaruit deze Supportersvereniging ontstaan. 

Op 10-11-2012 heeft de SVGT haar status als “aspirant Supportersvereniging” ingeruild 

voor “officiële FC Twente Supportersvereniging”. Op deze feestelijke avond waren Joop 

Munsterman, Leroy Fer, Jeroen Heubach en Eddy Achterberg, André Kooij, Joost Pilage en 

André van der Weide namens FC Twente aanwezig. 

De SVGT is opgericht voor de gehele Gemeente Tubbergen. 
De Gemeente Tubbergen bestaat uit de volgende dorpen:

- Albergen
- Fleringen
- Geesteren (Ov)
- Harbrinkhoek/Mariaparochie
- Langeveen
- Manderveen
- Reutum
- Tubbergen
- Vasse

Werkwijze busvervoer SVGT
Het afgelopen voetbalseizoen 2012-2013 heeft de SVGT voor 

haar leden tegen een zeer aantrekkelijk tarief busvervoer gere-
geld naar alle 17 thuiswedstrijden van FC Twente.

Hiervan hebben vele leden en ook niet-leden (via losse 
buskaarten) gebruik gemaakt en reed de SVGT elke thuiswed-
strijd met minimaal twee bussen naar De Grolsch Veste.

Ook dit seizoen 2013-2014 wordt er natuurlijk weer busver-
voer georganiseerd voor alle 17 thuiswedstrijden van FC Twente. 
Door de groeiende belangstelling voor het busvervoer onder 
de leden heeft de SVGT besloten om vanaf de resterende 12 
thuiswedstrijden van FC Twente permanent met één bus meer 
en dus drie bussen te gaan rijden.

Elke thuiswedstrijd rijdt er één bus rechtstreeks vanuit 
Mariaparochie/Harbrinkhoek naar Enschede. De tweede bus 
start in eerste instantie in Geesteren en gaat via Tubbergen en 
daarna Fleringen naar Enschede. De derde bus vertrekt vanuit 
Vasse en gaat via Albergen naar Enschede. Al  naar gelang er 
leden uit andere dorpen mee willen en zich aanmelden voor 
een thuiswedstrijd, zal de bus ook via het dorp rijden van het 
desbetreffende (wonende) lid. De route, opstapplaatsen en 
vertrektijden (ongeveer 2 uur en een kwartier voor aanvang 
weg en een half uur na de wedstrijd terug) van de bussen wordt 
ALTIJD ruim op tijd via de site www.svgemeentetubbergen.nl 
gecommuniceerd.

Alle leden van de SVGT ontvangen ieder seizoen een 
lidmaatschapspas. Op vertoon van deze ledenpas kunnen de 
leden gebruik maken van bepaalde activiteiten die gedurende 
het seizoen 2013-2014 georganiseerd gaan worden en waarbij je 
aanwezig wilt zijn. 

Tevens wordt de achterkant van deze kaart aangepast voor 
leden die gebruik gaan maken van het busvervoer voor het 
gehele seizoen. Mensen die zich voor een bepaalde thuiswed-
strijd hebben aangemeld voor het busvervoer dienen deze 
ledenpas dus mee te nemen voor het busvervoer.

Oprichting commissies
Het dagelijks bestuur van de SVGT heeft gemeend om 

verschillende commissies binnen de SVGT op te richten. Dit 
geeft een duidelijke structuur binnen de SVGT. Het voordeel 
van het bestaan van verschillende commissies binnen de SVGT 
is dat elke commissie verantwoordelijk is voor zijn eigen “taak-
veld” en vragen die “onder de leden spelen” door de desbetref-
fende commissie persoonlijk kunnen worden beantwoord. 
De desbetreffende commissies vergaderen ook geregeld met 
elkaar en leggen verantwoordelijkheid af aan het bestuur van 
de SVGT.

De volgende acht commissies zijn in het leven geroepen:

1) Buscommissie (Uit- en thuiswedstrijden)

2) Commissie catering bus (Uit- en thuiswedstrijden) 

3) Commissie Public Relations/Media 

4) Commissie Merchandising 

5) Activiteiten commissie 

6) Sponsor commissie  

7) Finaniële commissie 

8) Commissie algemene zaken 

Naast de zojuist genoemde acht commissies bestaat er nog 
het websitebeheer en de ledenadministratie van de SVGT. 

Overlegstructuur SVGT en contacten 
met FC Twente
De SVGT heeft op jaarbasis 12 bestuursvergaderingen. Dit 

gebeurd dan met het voltallige bestuur en hoofdzakelijk op 
de dinsdagen. In de drukke periodes word er meermalen per 
maand al dan niet met een voltallige bestuursbezetting verga-
derd. Hierbij worden dan diverse horecagelegendheden binnen 
de Gemeente Tubbergen betrokken om te vergaderen, waardoor 



66

Twents Gardebal
wanneer?

Zondag 23 februari 2014, vanaf 16.00 uur

waar?
Residentie Kampkuiper

waarom?
Een gezellige middag en avond voor  

(oud) hoogheden, hofdames,  
dansmariekes en Rv11.

En voor iedere volwassen carnavalsvierder.
 

Met medewerking van de Tiroler band  
Alpenfever, een DJ en een uitgebreide  

stamppotmaaltijd. Entree gratis.

074C13 leaflet Twents Gardebal.indd   1 07-01-14   14:54

het FC Twente gevoel binnen de 
Gemeente Tubbergen 
nog meer gaat leven.

Momenteel heeft 
het bestuur altijd 
de 1e dinsdag van 
de nieuwe maand 
een bestuursver-
gadering om alles 
wat “leeft” onder de 
leden en natuurlijk 
binnen FC Twente met 
elkaar te bespreken 
en om hierop actie te 
ondernemen.

Daarnaast heeft 
de SVGT elk kwartaal bij 
FC Twente een suppor-
tersoverleg. Hierbij worden 
alle reeds officieel erkende FC 
Twente supportersverenigingen 
uitgenodigd. Hierbij zijn dan namens 
elke supportersvereniging maximaal 
twee bestuursleden vertegenwoordigd. 
Tijdens deze FC Twente kwartaaloverlegverga-
deringen worden veelal recente en nieuwe “items/
ontwikkelingen” inzake openbare orde, veiligheid, busver-
voer en eventuele combiregelingen en nieuw te bespreken FC 
Twente onderwerpen besproken. 

Bestaande en nieuw georganiseerde activiteiten 
SVGT
De SVGT heeft het afgelopen seizoen diverse activiteiten 

c.q. feesten georganiseerd in het belang van de leden maar 
ook in het belang voor andere zaken, bijvoorbeeld goede 
doelen.“Lieke wil Leven en de Serious Request actie “Lets hear 
it for the Baby” zijn  enkele voorbeelden inzake goede doelen 
acties waaraan de SVGT haar steentje heeft bijgedragen. Ook 
neemt de SVGT, voor zover mogelijk, deel aan activiteiten van 
andere supportersverenigingen zoals voetbaltoernooien FCT 
“Riessen” toernooi en het FC Twente supporterstoernooi te 
Vasse. Daarnaast neemt de SVGT deel aan activiteiten die FC 
Twente organiseert, hierbij valt te denken aan de jaarlijkse 
“open dag” van FC Twente en de “Wall of Fame” actie van FC 
Twente of de  “highland games” . 

Eigen activiteiten die de 
SVGT ontpooit zijn o.a. 
de busreizen naar 
nationale en interna-
tionale wedstrijden 
van FC Twente, een 
jaarlijkse feestavond, 
barbeque-avonden. 

Momenteel 
beraad de SVGT nog 
op nieuw te orga-
niseren activiteiten, 
zoals een “darttoer-

nooi, Jeu de Boules 
toernooi, pokertoernooi 

etc. 
Een nieuwe in het leven 

geroepen activiteit is het 
SVGT-kids zeven tegen zeven 

jeugdvoetbaltoernooi die op 
woensdagmiddag 13 november 

2013 jongstleden voor alle basis-
schoolleerlingen van de Gemeente 

Tubbergen voor de groepen 4 t/m 8 (leef-
tijdscategorie 7 t/m 12 jaar) op de velden van 

MVV’29 zijn gehouden. 

Huidige status SVGT
Momenteel groeit de SVGT flink door. Medio november 2013 

staat de teller al op ruim 330 leden. Deze zijn afkomstig uit de 
gehele Gemeente Tubbergen.

Zoals reeds vermeld rijdt de SVGT nu permanent met drie 
bussen die binnen de Gemeente Tubbergen bij diverse horeca 
gelegenheden vertrekken.

Vragen of meer informatie over de SVGT?
Indien u verder vragen heeft, stuur dan een e-mail naar 

svgemeentetubbergen@hotmail.com of zie de website www.
svgemeentetubbergen.nl 

Met vriendelijke groet,
FC Twente Supporters Vereniging Gemeente Tubbergen (SVGT)



Brusche Elektrotechniek:
 Elektrotechniek

 Domotica
 Industriële Automatisering

 Panelenbouw
 Duurzame technieken
 Service & Onderhoud
 Inspectie & Beheer

Brusche Elektrotechniek - Almelo
www.brusche.nl - tel. (0546) 863 227

keinhcet wu.....
.....nednah edeog ni

Ootmarsumsestraat 354  Almelo   -   0546 861141   -   www.debloemenschuur.nl

Bruidswerk  -  K antoorbeplant ing -  Relat iearrangementen -  Rouwarrangementen

Bloemenabonnementen -  Standdecorat ie  -  B loemschikcursussen

autoruitschade...
particulier of bedrijf

alle verzekeringsmaatschappijen

scherpe tarieven

kwaliteit en ervaring Telefoon: 0546-866977
Haarbrinksweg 103, Harbrinkhoek

www.sterinautoruiten.nl



Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027

 

... wat hebben wij u te bieden in 2014…. 
- een uiterst moderne oefenzaal die is uitgebreid met 300 vierkante meter en 
een meerwaarde is voor revalidatie en sport. 

1. Een samenwerking tussen kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie. 

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

3.   Specialisatie in handtherapie. 

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

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

6.   Specialisatie in schouder en aangesloten bij schoudernetwerk.. 

7.  Manuele therapie aangesloten bij rugnetwerk. 

8.  Dry needling en de acupunctuur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Fysiotherapie Langeveld, Slagenweg 9, 7614 LS Mariaparochie. 

Telefoon: 0546-860399, Website: www.elangeveld.nl, Email: info@elangeveld.nl 

 

 

 

3050 mm

900 mm



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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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

             H. Engelbertink
verkoop van:

• paardetuigen
• marathonwagens
• koetsen
• zadels
• onderdelen en reparatie

Trouwservice met Friesche aanspanning
patersweg 2  7615 nH  HarbrinkHoek 

tel. 0546-861382 fax 0546-863262
bezoek ook onze website: www.koetshandel.nl

Officieel dealer: Schade?
24 uur per dag bereikbaar! 

Almeloseweg 192 • Mariaparochie • Tel. 0546-861 208  
www.lesscherautoschade.nl

CALB001
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       School-Prins en school-Prinses 2013
Bovenbouw

School-Prinses Nienke
Wie ben je? Nienke Perik
Hoe oud ben je? 12 jaar
Waar woon je? Almelo 
Kun je wat over je gezinssituatie vertellen? Ik woon samen 
met mijn vader en moeder, mijn zusje Femke van 6 jaar en we 
hebben een hondje Rocky
Wat vond je van carnaval het afgelopen jaar? Ik vond carnaval 
vorig jaar heel erg leuk en gezellig!
Wat is je leukste herinnering? Ik vond het heel erg leuk om 
Prinses carnaval te zijn. De hele klas kwam bij ons thuis 
versieren. Ook vond ik het leuk om samen met de andere 
meisjes uit groep 8 dansmarieke te zijn.
Vond je het spannend toen je op mocht komen? Ja, dat vond ik 
best spannend maar ook heel erg leuk.
Wat is de coolste outfit die je ooit hebt gedragen met carnaval? 
Ik was in groep 7 punk dat vond ik wel stoer.
Heb je wel eens meegelopen in de optocht? (Zo ja, kun je daar 
wat over vertellen) Nee
 Wat verwacht je van carnaval 2014/ Wat zijn je eigen plannen? 
We gaan misschien meelopen met de optocht. Als dat niet 
doorgaat ga ik zeker naar de optocht kijken. Verder weet ik nog 
niet wat ik ga doen.

Onderbouw
School-Prins Wolfar

Wie ben je? Wolfar
Hoe oud ben je? 7 jaar
Waar woon je? Almelo
Kun je wat over je gezin vertellen? Ik woon hier met mijn mama, 
papa en mijn zusje. En we hebben heel veel huisdieren (kippen, 
vogels, honden)
Wat vond je van carnaval het afgelopen jaar? Leuk, maar wel 
heel erg koud!
Wat is je leukste herinnering? Dat ik Perry zag, en dat hij nu 
mijn leider is van mijn voetbalteam. Daarnaast ben ik ook 
nog naar zaal Tibbe geweest. Bij de onthulling kregen we een 
groot spookkleed over ons heen en toen werd het bekend dat 
ik Prins werd. We hebben in totaal 3 medailles gekregen die we 
mochten dragen. 
Vond je het spannend toen je mocht opkomen? Ja, best wel. 
Wat is je coolste outfit dat je ooit hebt gedragen? Het pakje van 
afgelopen jaar. 
Heb je vaak meegelopen in de optocht? Ik heb nog nooit eerder 
meegelopen in de optocht. Dit jaar heb ik op de Prinsenwagen 
gestaan, ondanks dat het koud was, was het wel erg leuk. 
Wat zijn je plannen voor carnaval aankomend jaar? Ik ga altijd 
naar de carnavalsoptocht in Borne kijken. 

School-Prins Job
Wie ben je? Job
Hoe oud ben je? 14 Jaar
Waar woon je? Harbrinkhoek (Kiekerslaand) 
Wat vond je van carnaval het afgelopen jaar? Super! Was echt 
gaaf! Vooral op de Prinsenwagen en het feest bij Kampkuiper 
vond ik mooi. 
Wat is je leukste herinnering? Ja, toch wel op de Prinsenwagen 
en ook op school was het super. 
Vond je het spannend toen je mocht opkomen? Ja, het was echt 
spannend, maar ook heel erg leuk. Het gevoel is moeilijk uit te 
leggen, maar het was erg gaaf. 
Wat is je coolste outfit dat je ooit hebt gedragen? Ik houd niet 
erg van verkleden, dus het was meestal iets simpels.  
Het Prinsenpak van afgelopen jaar was dus wel het mooist. 
Heb je vaak meegelopen in de optocht? Ik heb een paar jaar 
met de Venfluiters meegelopen. In Harbrinkhoek deed ik altijd 
mee met een eigen wagen. Dat heb ik in totaal 3 keer gedaan, 
en we zijn 2 keer in de prijzen gevallen. Het is altijd mooi als je 
hiermee wat wint. 
Wat verwacht je van carnaval 2014? Een leuk en goed carnaval. 
Dat alles goed verloopt en dat het een donders groot feest 
wordt. 

School-Prinses Marin 
Wie ben je? Marin 
Hoe oud ben je? 6 jaar
Waar woon je? Almelo
Kun je wat over je gezin vertellen? Ik woon samen met mama, 
papa en mijn zus. We hebben ook nog een kat. 
Wat vond je van carnaval het afgelopen jaar? Heel erg leuk. 
(Heeft het aan iedereen verteld en ze was er trots op dat ze was 
gekozen)
Wat is je leukste herinnering? Op de grote kar staan en op 
school carnaval vieren. Samen met Wolfar mochten we nog 
een stukje voorlezen dat we samen met de juffrouw hebben 
geschreven. We zijn ook nog naar Tibbe geweest voor het 
ouderencarnaval.
Vond je het spannend toen je mocht opkomen? Ja, ik vond het 
spannend, maar wel leuk.
Wat is je coolste outfit dat je ooit hebt gedragen? Prinses.  
Ook het pakje van afgelopen jaar vond ik erg mooi. 
Heb je vaak meegelopen in de optocht? Ja, afgelopen jaar met 
de korfbalvereniging uit Almelo heb ik wel eens meegelopen. 
Wat zijn je plannen voor carnaval aankomend jaar? Op school 
carnaval vieren, misschien meedoen in de optocht en ik ga elk 
jaar naar de carnavalsoptocht in Borne kijken. Dit jaar ga ik 
waarschijnlijk als heks verkleed. 
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UW PARTNER VOOR NIEUWBOUW 

     VERBOUW OF AANBOUW 

WWW.RENRBOUWWERKEN.NL 

            06-15 489 189 

 

 

Albergen

INTERNET
MARKETING

GRAFISCHE
VORMGEVING

SOCIAL
MEDIA

WWW.HETWEEMSEL.NL

* Volop barbequevlees
* Kant en klaar  
   maaltijden
* Hapjes

Dorpsstraat 58 Geesteren
Tel.: 0546 - 633 660

Onderstaande installatiebedrijven behoren tot de Loohuis Installatiegroep:

Loohuis
Fleringen
0546 - 629 629

Loohuis
Hardenberg
0523 - 625 060

Loohuis
Heeten
0572 - 388 488

Weber
Hengelo (O) 
074 - 2 490 290

Hofman
Nijverdal
0548 - 631 650

Joop Elders
Raalte
0572 - 351 278

Assies
Zwolle
038 - 46 81 800

Loohuis-ITA
Apeldoorn
055 - 36 81 600

Loohuis-Meulenbeld
Almelo
0546 - 57 77 33

Loohuis
Rheine (Dld)
0049 - 5971 96500

Loohuis-Meulenbeld
Enschede
0546 - 57 77 33

De energie van morgen
www.loohuisgroep.nl

Geen zorgen door duurzame 
installaties op maat.

C o n c e p t  I ,  I I ,  I I I  e n  I V
D u u r z a a m  F S C  /  P E F C
A c t i e f  i n  Pa s s i e f
H o u t g a r a n t p l a n
B I M
Le a n
Meer info? Bel 0546 86 02 61

Demmersdwarsweg 8
7608 RA  Almelo
www.groothuis-tifa.nl



   Huls Afbouw 
 Gipswanden 
 Wandafwerking 
 Stukadoren 

Frans Huls 
Mooie Vrouwenweg 17 
7603 PA Almelo 
 
 
Tel: 0546-860443 
Mobiel: 06-55512077 

 

 
Vishandel Asteleijner 
Elke donderdag visverkoop van 16.00 
uur tot 18.00 uur. 

Lokatie: Parkeerplaats van supermarkt 
de COOP. 

Verkoop van gebakken vis, kibbeling, 
haring, ovenschotels en verschillende 
soorten verse vis.  

Voor bestellingen belt u 

 06-52356497 

 info@morshuis.nl

 0546- 441238

 www.morshuis.nl
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Route optocht 1 maart
Uiteraard zullen wij ook dit jaar een fantastische optocht 

organiseren. Van diverse kanten uit ons Dubbeldorp horen 
we dat mensen al druk in de weer zijn wagens te bouwen 
om opnieuw mee te kunnen doen. Wij als vereniging vinden 
dit uiteraard geweldig en hopen dat deze trend zich in de 
toekomst voorzet. Zeker met het oog op volgend jaar, dan zijn 
we Sleuteldorp van de Gemeente Tubbergen. 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 zoveel 

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@dedubbelkiekers.nl 

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

Wij bedanken alle omwonenden 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 – 
Walboersweg – Dannenkampsweg – Breemösstraat – Wilgenhof – Kottestraat – Pastoor Eshuisstraat 
– Frielinkstraat – Kardinaal de Jongstraat – Jannes Brouwerstraat – Almeloseweg – Residentie 
Kampkuiper



Tel. 0546 - 62 13 79   l   www.terbeekreizen.nl

 

dedubbelkiekers.nl is ontwikkeld door:

internet professionals

825 mm

395 mm



Wij een 
visie.

U ziet 
cijfers.
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