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Op vrijdag de 13e november, ja echt vrijdag de 13e…., hebben 
we afscheid genomen van Sleutelprins Jeroen en zijn gevolg.  
In het verleden was altijd een grote heggenschaar nodig om de 
veren af te zetten, maar dit jaar was een huis-, tuin- en keuken-
schaar genoeg……. Jeroen, Edwin, Marjan en Wendy wat hebben 
jullie De Dubbelkiekers in the picture gezet het afgelopen jaar. 
Op en Rond de Essen werd een beetje “Op en Rond de Vleier”!!! 
Heel Tubbig kleurde roze… 

De nieuwe benoemingscommissie heeft twee jonge 
goden gevonden voor dit regeringsjaar. Komend jaar gaan we 
er samen met Prins Jurgen l en zijn Adjudant Martijn en de 
hofdames Mirjam en Floor weer een geweldig carnavalsfeest 
van maken. Thunderstruck!!!

Zoals u kunt lezen is er het afgelopen jaar weer van alles 
gebeurd maar ook hard gewerkt om de vereniging bloeiend te 
houden. Wij heten u dan ook van harte welkom op onze activi-
teiten en wensen u een geweldig carnaval toe! Alaaf alaaf alaaf,

Met vriendelijke groet,
Samara Westerhof en Sander Alberink
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 Inhoud  Van de redactie
Beste lezer,

Het is bijna zover, Kiekersdag staat weer voor de deur. Een dag waar menigeen al vele 

uurtjes hard voor werkt… om bijvoorbeeld alles weer soepeltjes te laten verlopen, de wagens 

er weer prachtig uit te laten zien en om het feest weer grandioos te laten zijn!! 

Want wat was het een mooi´n dag vorig jaar met onze 
Sleutelprins Jeroen en zijn Adjudant Edwin en hofdames Marjan 
en Wendy. En wat zal het een mooie dag worden met onze 
huidige Prins Jurgen, zijn Adjudant Martijn en de hofdames 
Mirjam en Floor. 

Niet alleen Kiekersdag staat voor de deur maar natuurlijk 
ook de gala’s en overige activiteiten van C.V. De Dubbelkiekers. 
Een overzicht van dagen die u niet mag missen , vindt u 
verderop in dit blad. 

Een blad wat er opnieuw super gelikt uitziet, wederom 
opgemaakt door Jos van het Reve en voorzien van prachtige 
foto’s, o.a. gemaakt door Jos Galgenbeld.

Tijdens de opening van onze Residentie hebben meerdere 
mensen afscheid genomen van onze vereniging. Mannen en 
vrouwen die zich altijd met de volle 100% hebben ingezet! 
Teveel om allemaal individueel aandacht te geven in dit blad 
maar graag willen we via deze weg allen zeer, zeer hartelijk 
danken voor hun inzet de afgelopen jaren!!! 

Via deze weg willen wij ook Martin Oude Avenhuis 
bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van C.V.  
De Dubbelkiekers. Martin een man die de vereniging geholpen 
heeft op de kaart te zetten, serieus en daadkrachtig als het 
moet, zo gek als een deur als het kon… Martin chapeau!!! 

Afscheid van een voorzitter betekent benoeming van een 
nieuwe. Wij zijn gelukkig dat Edwin Kroeze de voorzittershamer 
op heeft willen pakken. Edwin is geen onbekende binnen de 
vereniging, man van het eerste uur en al jaren bestuurslid. 
We laten het aan Edwin zelf om zich verder voor te stellen 
verderop in dit blad. Maar vanaf hier wensen we hem heel 
veel succes en mooie jaren als voorzitter van onze prachtige 
carnavalsvereniging. 
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Beste 
Carnavalsvrienden

De wintertijd is net ingegaan. Het is  

’s avonds dus beduidend eerder donker 

dus begin je aan carnaval te denken. Dat 

geldt niet voor de besturen, Prinsengardes, 

wagenbouwers, loopgroepen enz. Die zijn al 

een paar maanden eerder van start gegaan. 

Het doel is altijd NOG mooier, NOG leuker, 

NOG meer publiek. Het lijkt daarom steeds 

moeilijker om het jaar daarvoor te over-

treffen. In een groot aantal gevallen lukt 

dat, soms niet. Opeens staat er weer een 

supertalent op of krijgt iemand een fantas-

tisch idee. Het belangrijkste met carnaval 

is natuurlijk dat het een feest is voor de 

hele gemeenschap. Of dat nu is op de gala 

avonden, de bezoekjes van de Prins en zijn 

gevolg, de optochten, iedereen krijgt de 

kans om er op de een of andere manier 

bij betrokken te raken. Daar gaat het met 

carnaval om!

Ik hoop dat u allen op de een of ander 

manier kunt genieten van dit prachtige 

feest, als toeschouwer, als deelnemer, als 

organisator of als één van de velen die 

tijdens dit festijn in het zonnetje wordt 

gezet of net even iets meer aandacht krijgt.

Ik wens u een supermooi carnaval 2016 toe!

Mervyn Stegers
Burgemeester Tubbergen. Alaaf!

 Van de voorzitter
Beste carnavalliefhebbers,

Ik vind het een eer om mij te mogen presenteren als nieuwe voorzitter van CV De Dubbel-

kiekers. Mijn naam is Edwin Kroeze, woonachtig aan de Almeloseweg te Harbrinkhoek.  

Hier woon ik samen met mijn lieve vriendin Karin Waayer en wij zijn de trotse ouders van 

Kees en Emma. Ik ben 40 lentes jong en in het dagelijks leven werkzaam als verkoopleider  

bij Voskamp Deurtechniek. 

Graag wil ik alle vrijwilligers en sponsoren bedanken die 
het aanstaande carnalvalsfeest helpen mogelijk te maken, en 
vergeet zelf niet mee te vieren op Kiekersdag of op een van 
onze gala’s. 

Als laatst wil ik iedereen een hele mooie en gezonde 
carnavalstijd toewensen.  Laten wij er met zijn allen weer 
een grandioos feest van maken, met achteraf alleen mooie 
herinneringen.

                                                         Daarom 3 x alaaf, 
                                                         völle wille en tot dan!

Edwin Kroeze
Voorzitter 

CV De Dubbelkiekers

Ik heb met vele enthousiastelingen aan het fundament 
van onze vereniging mogen staan, en zeg met trots dat wij 
ons hebben ontwikkeld tot een mooie en stabiele vereniging. 
Gekleurd dat ik ben zeg ik de mooiste Carnavalsvereniging van 
de gemeente Tubbergen.

Vanaf deze plek wil ik mijn voorganger Martin Oude 
Avenhuis nogmaals hartelijk danken voor het leiden van onze 
vereniging de afgelopen 8 jaar. Dit heeft hij met veel enthou-
siasme en passie gedaan. Martin het was TOP!!  Gelukkig blijft 
Martin nauw betrokken bij onze vereniging, want hij heeft 
zitting genomen in onze nieuwe benoemingscommissie.  
Dus mocht u deze man ergens in de zomer van 2016 bij u aan 
de deur krijgen, schroom niet hem hartelijk binnen te laten en 
zijn vraag positief te beantwoorden. 

2014 – 2015 was voor ons als Dubbelkiekers een speciaal 
jaar. Wij mochten voor de tweede keer in ons bestaan acteren 
als sleuteldorp van de gemeente Tubbergen.  Jeroen en Edwin 
en de hofdames Marjan en Wendy hebben dit samen met de 
Raad van Elf op een fantastische manier uitgedragen.   
Iedereen hiervoor nogmaals dank.

Dan terug naar dit carnavalsseizoen. Prins Jurgen I en 
Adjudant Martijn, geen onbekenden binnen onze vereniging 
en binnen onze gemeenschap. Een jong en fris Prinsenkoppel 
met liefde voor rock muziek. Dit jaar wordt carnaval een beetje 
synoniem met “rock or bust” of  “buugen of barsten”, oftewel 
carnaval met een ruw randje. Heren ik wens jullie samen met 
jullie hofdames een mooi en geslaagd carnavalsseizoen toe. 

De Kiekersdag is uitgegroeid tot een breed gedragen happe-
ning, waar vele mensen in en rondom ons Dubbeldorp groot 
plezier aan beleven.  Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door 
het samen werken aan een carnavalswagen, een loopgroep, 
het verzorgen van een optreden tijdens ons gala, noem maar 
op. Dit plezier en de saamhorigheid zijn belangrijke peilers  
onder het voortbestaan van CV De Dubbelkiekers. Richting de 
toekomst kijken wij dan ook hoe wij dit draagvlaknog meer 
kunnen integreren binnen onze vereniging. 
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Beste mensen,
Hier volgt nog één keer een terugblik van afgelopen carna-

valsjaar; mijn laatste jaar als voorzitter.
We waren dit jaar het Sleuteldorp. Wat hebben we hier als 
vereniging van genoten en we mogen trots zijn op de manier 
waarop we ons als Sleuteldorp hebben gepresenteerd.
Het was een jaar met eigenlijk alleen maar hoogtepunten waar 
heel veel mensen enorm druk mee bezig zijn geweest.  
Allemaal nogmaals heel hartelijk bedankt!!

Ook onze hoogheden Jeroen en Edwin met de hofdames 
Marjan en Wendy, waren vanaf een verrassende opkomst tot en 
met de bok verbranden erg actief.
Een aantal hoogtepunten van het Sleuteljaar wil ik even 
benoemen. 
Het gemeentegala wat we als Sleuteldorp zelf moesten organi-
seren. Elk dorp is verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage op 
het podium en door een goede voorbereiding liep deze avond 
op rolletjes.
De receptie met muzikale ondersteuning van “Ohne Gewähr”, 
geregeld door onze hoogheden, was geweldig. 
De sleuteluitreiking in het gemeentehuis met aansluitend 
de onthulling van ons monument was bijzonder. Daarna het 
overhandigen van de cadeaus in het ‘Oale Roadhoes’ wat voor 
de nodige hilariteit zorgde. 

 Afscheid voorzitter
Ook de deelname aan de verlichte optocht evenals op 

Rosenmontag carnaval vieren in Duitsland. De Dubbelkiekers 
gingen on tour!
Zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan want we hebben 
vele hoogtepunten mee gemaakt. 

Nu al die hoogtepunten de revue weer passeren denk ik wat 
is het toch geweldig om hier voorzitter van te mogen zijn. Maar 
er is een tijd van komen en een tijd van gaan.  
En de tijd van gaan is voor mij toch echt aangebroken.

Na 8 jaar voorzitter van deze prachtige vereniging te zijn 
geweest is het tijd om het stokje over te dragen.
Het waren voor mij als voorzitter geweldige jaren waar ik ontzet-
tend veel plezier aan heb beleefd. Ik dank jullie allen voor de 
geweldige samenwerking want die heb ik echt als top ervaren. 
We hebben een geweldige groep met elkaar en ik hoop van harte 
dat dit zo blijft. 

Als bestuur zijn we op zoek geweest naar een vervanger 
en deze hebben we gevonden; Edwin Kroeze gaat het stokje 
overnemen.
Bij deze dank ik het bestuur voor de fijne samenwerking. Ik wens 
hun veel wijsheid toe voor het nemen van de juiste beslissingen 
wat niet altijd gemakkelijk is.
Edwin Kroeze wil ik bedanken voor zijn bereidheid om het voor-
zitterschap over te nemen en wens hem heel veel succes.

Met vriendelijke groet en alaaf,
Martin Oude Avenhuis 
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Oplage 30.000 stuks,
verspreiding huis aan huis
in de gemeenten:

- Tubbergen
- Dinkelland
- Oldenzaal
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     Even   voorstellen: 
Prins Jurgen I en Adjudant Martijn 

Na het inmiddels meer dan geroemde afgelopen 
sleuteljaar was het dit jaar een hele kluif voor de benoe-
mingscommissie om een waardig Prinsenpaar te presen-
teren als opvolgers. De nieuwe benoemingscommissie, 
bestaande uit Martin Oude Avenhuis, Jos Smook en Carmen 
Bos, durfde het aan om deze taak in de handen van Prins 
Jurgen I, Adjudant Martijn en de hofdames Mirjam en Floor 
te leggen. Men wilde een jong, fris en fruitig Prinsenkoppel 
dit jaar. Dat dit zeer goed is gelukt, is al gebleken tijdens de 
eerste optredens van hen. Gezien hun jarenlange betrok-
kenheid binnen carnavalsvereniging De Dubbelkiekers 
kennen deze heren het reilen en zeilen al precies. Jurgen 
is zelfs Dubbelkieker van het eerste uur en was nauw 
betrokken bij de oprichting van deze prachtige vereni-
ging. Met een gezonde dosis enthousiasme en een hoop 
verlangen naar Rock ’n Roll worden komend jaar de vele 
activiteiten met dit stel afgestruind. We gaan het zien hoe 
lang ze jong, fris en fruitig zullen blijven of dat de Raad van 
Elf ze mentaal voorbijstreeft in deze periode. We gaan eens 
nader kennis maken met dit stel.

Het is Prins Jurgen Broenink I die dit jaar de scepter 
zwaait over ons Dubbeldorp samen met Adjudant 
Martijn Mensink. Jurgen, 38 lentes jong, geboren aan 
de Weitemansweg, broer van Ewald (voor velen onder 
ons beter bekent als Waldo) en Mariska. Moeder Annie 
woont hier nog steeds op het ouderlijke nest. Inmiddels 
alweer 7 jaar wonende aan de Berkenhof in Harbrinkhoek 
samen met zijn hofdame Mirjam Stoolhuis, 33 lentes jong. 
Mirjam is geboren en getogen in het Knoll’ntrekkersdoarp 
Weerselo. Adjudant Martijn Mensink is woonachtig aan de 
Almeloseweg in Harbrinkhoek (red. Alleen tijdens carnaval, 
het valt officieel onder Tubbergen). Zoon van oud Prins 
Bennie en Irma en broer van Sander en Marije. Martijn 
wordt bijgestaan door hofdame Floor Busscher, 22 jaren 
jong, woonachtig aan de Breemosstraat in Harbrinkhoek. 
En ze zijn bij huize Busscher welhaast buren van het 
belangrijkste koppel wat ons dubbeldorp kent de komende 
weken. 

We legden deze dames en heren daarom een aantal 
vragen voor.

Opleiding en werk
Jurgen: Na de basisschool ben ik naar de Canisius 

gegaan. Daar de MAVO opleiding gevolgd. Daarna op het 
MTS in Enschede de opleiding tot automonteur gevolgd. Dit 
is niets geworden. In mijn vrije tijd was ik destijds al werk-
zaam bij De Delmar, dit werd vanaf dat moment mijn vaste 
werk. Mijn functie werd met een duur woord after-sales 
genoemd. Dit houdt in dat je zo ongeveer alles doet wat je 
kunt doen. Rijden op de vrachtwagen, ordercontrole, factu-
ratie, voorraadbeheer, etc. Sinds vier jaar ben ik werkzaam 
als chauffeur bij Deli XL. Dit is een totaalleverancier voor de 
foodservice markt. 

Mirjam: Ik heb na de basisschool de MAVO gevolgd 
op het Marcellinus college in Oldenzaal. Hierna heb ik de 
opleiding gedaan tot kapster. Dit was niet wat ik wilde en 
ben toen voor de opleiding tot tandartsassistente gegaan. 
Na bij diverse tandarts- en orthodontiepraktijken te hebben 
gewerkt ben ik inmiddels al 7 jaar werkzaam in de tand-
artsenpraktijk Geesteren.

Martijn: Het VMBO in Almelo was na mijn basis-
schooltijd mijn volgende bestemming. Hier heb ik vier jaar 
gezeten en toen ben ik in Apeldoorn bedrijfsmanagement 
voor de automotive branche gaan studeren. Dit omdat ik 
zodoende mijn ondernemerspapieren kon behalen. Hierna 
ben ik bij mijn vader in de spuiterij gaan werken. De bedoe-
ling is om het bedrijf op termijn over te nemen. 

Floor: ’n Leepstn van het stel, zo blijkt. Na de basis-
school ben ik naar Almelo gegaan. Heb ik op de Canisius 
HAVO gedaan. Daarna op het Saxion in Enschede de oplei-
ding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gevolgd. 
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd en sindsdien werk-
zaam bij de JP van den Bent stichting in Hengelo.

Vrije tijd en hobby’s
Jurgen en Mirjam hebben veelal dezelfde bezigheden 

in hun vrije tijd. Ze bezoeken dan ook geregeld samen 
festivals. Vooral de rockmuziek en piratenmuziek komen 
dan aan bod. “Helaas is het luisteren tegenwoordig 
haast niet meer mogelijk. Bijna geen enkele geheime 
zender die het nog aandurft plaatjes te draaien.” 
Ook de school- en volksfeesten staan altijd lang van 
tevoren in de agenda gepland. Jurgen is wijkhoofd van 
Dannenkamp I. 
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De motor is een hobby die alleen Jurgen beoefend. Met de 
motor de weg op en dan is er nog de enduro-motor. 

Martijn: Als hobby ben ik beveiliger bij NSSG en LUKA 
security. Mijn postuur is stevig dus is dit een leuke bezig-
heid in de vrije tijd. Ik ben grensrechter bij MVV 1, ga graag 
op jacht en we hebben de Stichting Autorodeo Harbrinkhoek 
opgericht. Ik zit in het bestuur hiervan, zoals ook in de 
commissie school- en volksfeesten.

Floor: Ik volleybal bij de Krekkers in dames 6, ben sinds dit 
jaar bij de Dubbelbloazzers gegaan vanwege mijn voorliefde 
voor carnaval en de schuiftrombone. Helaas komt het er dit 
jaar niet van. En verder ga ik graag uit met vriendinnen. 

Hoe lang vieren jullie al carnaval bij De 
Dubbelkiekers?
Jurgen: Ik was betrokken bij de oprichting van de vereni-

ging in 1999, dus vanaf het eerste uur. In 2000 hadden we 
onze eerste optocht. Al die tijd in de Raad van Elf gezeten.  
Eén jaar later sloot Mirjam zich ook aan.

Martijn: Mijn herinneringen zijn dat ik in mijn school-
periode meedeed met een wagen, maar actief mee ben gaan 
doen toen pa (Bennie Mensink) en Gerard (Kampkuiper) Prins 
en Adjudant werden. Vanaf laatste jaar bij De Spar nam ik ook 
plaats in de Raad van Elf. 

Floor: Nou ik weet het niet precies. We deden met familie 

Wat verwachten jullie van elkaar?
Jurgen: Dat Martijn me half staat overal waar we heen 

gaan. We kennen de zogenaamde klappen van de zweep wel.
Martijn: Minder geblaas op zijn fluitje, haha.

Hoe hebben jullie de opkomst ervaren?
Allen: Mooi om het op deze manier mee te maken.  

Je denkt alles wel te kennen, maar toch is het nog een hele 
belevenis. Al die aandacht die ineens op je gericht is. Mooi 
was ook dat we vooraf gewoon aanwezig waren als Raad van 
Elf bij Kampkuiper. Het hele voortraject was ook erg leuk.

Kunnen jullie de hints nog uitleggen?
1) Ze kiekt mekaar oawer de kop: Martijn is groter dan 

Jurgen, Jurgen kijkt Martijn in de vrachtwagen over de kop.
2) De een doet het met de helft van de ander: Martijn doet 

aan autocross en dat is met vier wielen. Jurgen aan enduro 
en dat is met twee wielen.

3) Woar de een vandaan komt geet de ander hen: Jurgen 
komt uit de Dannenkamp, Martijn gaat er heen. 

Willen jullie de inwoners van ons Dubbeldorp 
nog iets meegeven?
We moeten met elkaar de charme van ons Dubbeldorp 

behouden. Met elkaar moet je het doen. Laat dit zien met zijn 
allen, jong en oud, door een grote optocht te hebben en een 
geweldige Kiekersdag.

Lijfspreuk: 

Noe eem geen gecross  

met carnaval goat wij Total Loss!!!!!

altijd wel mee met de optochten. Vanaf dit jaar zal het 
natuurlijk heel anders worden als hofdame. En volgend jaar 
de Dubbelbloazzers.

Wat zijn de hoogtepunten uit die periode?
Jurgen: Vele hoogtepunten meegemaakt maar wat me 

vooral bij is gebleven, is toch wel dat we in de begintijd overal 
zo onbevangen binnenkwamen. Geen idee hebbende hoe een 
en ander zou verlopen. Bijvoorbeeld toen Edwin Busscher en 
Raymond, onze eerste Prins en Adjudant, de foto’s moesten 
maken met de gemeentelijke hoogheden. Wij met de hele 
Raad van Elf mee naar Albergen. Was er binnen nog maar 
één tafel vrij dus wij daar zitten, was die eigenlijk bestemd 
voor sleuteldorp Albergen zelf. Bleek dat het helemaal niet de 
bedoeling was dat we er bij waren, wisten wij veel.

Uiteraard was de afgelopen opkomst ook een hoogtepunt 
wat bij zal blijven.

Martijn: Toen Pa Prins was en afgelopen jaar het meedoen 
aan de verlichte optocht in Tubbergen. De wagen was erg 
mooi verlicht. 

Wat verwachten jullie van de Raad van Elf?
Jurgen: Dat ze ons overal met zoveel mogelijk mensen 

ondersteunen. 

Wat doen jullie zoal voor de vereniging?
Jurgen en Martijn: We zitten beide in de technische 

commissie, ofwel de bouwploeg. Dat houdt in bogen zetten 
en of afbreken, spandoeken zetten, plaatsnaamborden 
ophangen en de wagen onderhouden. Verder zit ik (Martijn) 
nog in de commissie oudercarnaval op de vrijdagmiddag bij 
Tibbe.

Hoe gaan jullie als stel De Dubbelkiekers verder 
op de kaart zetten?
Jurgen en Martijn: We willen de saamhorigheid in ons 

dorp omhoog duwen. Dit door de verenigingen dichter bij 
elkaar te brengen.

Jurgen, wat was je reactie toen de 
benoemingscommissie voor de deur stond?
Het was op vrijdagavond ergens eind augustus. Jos en 

Martin stonden voor de deur. Ze hoefden niets meer te vragen 
op dat moment, daar loop ik te lang voor mee. Nee zeggen 
was ook geen optie voor mij en ook niet voor Mirjam. Ze 
wilden een wat jonger koppel dit jaar. Toen moest er nog een 
Adjudant komen. En aangezien ik de kameraden woonachtig 
heb in Geesteren kwam ik in de Raad van Elf uit bij Martijn.

Martijn, wat was jouw reactie?
Ik was in de spuiterij bezig met kameraden te sleutelen 

aan de crossauto. Dat duurde maar en duurde maar. Ik dacht 
eigenlijk, wat doet Jurgen hier? Toen de kameraden weg waren 
en ik het licht uit deed werd me ineens gevraagd of ik een 
drukke winter zou hebben. En carnaval wat drukker wilde 
zijn. Toen had ik het pas door dat het hierom ging. Jurgen zei: 
“Ik zeuk nen gek wat bie mie op de waag’n wil stoan.” Ik zei 
direct ja op voorwaarde dat Floor het ook wilde in verband 
met haar werk. Dit was al gauw geregeld. 

Favoriet Jurgen & Mirjam Martijn & Floor
Vakantieland Amerika en Australië (verlanglijstje) Spanje
Eten Stamppot wortelen met hachee Wild
Snack Gehaktbal van de gehaktballen expres Balletje gehakt van Irma
Drinken Bier en cola-rum Bier en wijn
FC Twente of Heracles Rossi FC Twente natuurlijk
Motor/auto Motor Honda, Enduro Yamaha Auto: als maar rodeo is
Stappen:  Kroeg Tentfeesten
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Proclamatie 2015/2016
Ik, Prins Jurgen 1e, Dubbelkieker van ’t eerste uur,

Heerser oawer ‘t mooie Dubbeldorp Mariaparochie-Harbrinkhoek,

Biestoan deur mien Adjudant Martijn en beide hofdames, Mirjam en Floor,

Proclameert dit joar ‘t volgende,

En noe sloet wi-j of met oonz’n liefspreuk: 

Noe eem gin gecross, met Carnaval goat wij Total Loss!!!!!!!

Ten 1e:
Van kerk tot Residentie mot d’r een voetpad kommen,
Want van de chicane bij de Spar,
raakt alman in de war!

Ten 2e:
De kleen’n kinder hebt noe de spölberg,
Een echte cross plek veur oons, vindt wij ok nig erg.

Ten 3e:
Um et’n en dreenk’n hoof ie nig te zeur’n,
Want de Prins blif de wa met veur’n

Ten 4e:
Noa 15 joar de ene noa de andere flater,
Wut het noe wa eens tied veur de “Steek onder water”.

Ten 5e:
Ok de schoolprins en Prinses wenst wij veel succes,
Lekker daansen en hossen op keiharde muziek,
Dat maakt carnaval uniek!

Ten 6e:
Dat de verenigingen tijdens carnaval meka zult vinden,
Zodat het de leu oet oons Dubbeldorp nog meer zal binden.

Ten 7e:
Noe Stegers wil dat we op tied met feesten mut stop’n,
Goat wij er van oet daw noa de tied d’r een paar bij hem kunt döp’n!

Ten 8e:
Ok hopt wij op een strabaant winter met völ snee en ies,
Dat gef wa schade, 
moar doarmet is oonz’n Adjudant wa wies.

Ten 9e:
Noa 8 joar lang nen goei’n veurzitter,
Hopt wij da’w nig goat noar ne zeurvitter.

Ten 10e:
De “Raad van Elf” hef alle joar’n nog nergens wat op oet doan,
Met disse beide an’t roer zal ’t vast wa better goan!

Ten 11e:
Van dit Prinsenpaar nog een leste wieze road veur aj straks noar hoes too goat,
Loat na een oamd van bier en gein,
Een taxi of fiets oe letste partner zijn.
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          Brutale vragen  aan de Sleutelprins  
                en zijn  Adjudant

       85 Bezoekjes, 450 medailles, 180 eieren, 6,8 kilometer aan polonaise,  1 televisie en 1 radio optreden, 43 vermeldingen in de plaatselijke media,  
     3 pakken en 21 onderbroeken de man.  Een onbekend aantal liters sterke drank. 

Edwin: “Wil jij Prins worden?”. Jeroen had meteen een antwoord 
klaar: “Dat wil ik wel maar alleen als jij meedoet”. Toen voelde 
Edwin zich een beetje voor het blok gezet, hij was al Prins 
geweest immers. Na enig overleg met Wendy kwam na enkele 
weken het hoge woord eruit. Tijdens een potje pokeren stemde 
Edwin toe en was het duo compleet. Dat alles speelde eind 
mei 2014. Vlak daarna gingen we naar het WK in Brazilië, en 
toen wisten we dus al dat we Sleutelprins en Adjudant zouden 
worden. In Brazilië konden we zodoende nog mooie foto’s 
maken met onze steken al op.

Jeroen, vooraf werd jouw naam vaak genoemd 
als de gedoodverfde Sleutelprins. Toch heb je tot 
het laatste moment ontkend. Je presenteerde 
zelfs tot een zeker moment de Prinsopkomst, 
wat toch voor verwarring zorgde. Wat vond je 
lastig daaraan?
Lastig vond ik dat ik constant moest liegen, want heel veel 

mensen vroegen mij: Jij wordt de Prins toch? Vooral de kinderen 
vroegen heel vaak: Papa jij wordt Prins toch? Wat moet je dan 
zeggen? We hebben er een verhaal van gemaakt, we hebben 
gezegd dat papa er wel een beetje op gerekend had maar 
helaas niet gevraagd was en dat hij daar heel verdrietig over 
was. Vanaf dat moment heeft vooral Demi niet meer gevraagd! 
Maar, zoals gezegd, het liegen en het constant scherp zijn dat 
je niet wat verkeerds zegt was wel heel lastig. 

Op de laatste vrijdagmiddag voor de Prinsopkomst dachten 
we dat het nog misging. Ard Wesselink uit Reutum had op 
slinkse wijze onze hoffotograaf benaderd en op deze manier 
onze foto bemachtigd. Hij stuurde ons een appje: wat zien jullie 
er gaaf uit, en die roze strik maakt het af! Dat wist niemand 
dus we dachten echt dat het uitgekomen was. Achteraf bleek 
dat Ard het verder aan niemand had verteld.

Toen kwam de opkomst. Ik (Jeroen) presenteerde inderdaad 
gewoon de avond van de Prinsopkomst. Maar daardoor kwam 
ik natuurlijk op een gegeven moment tijd tekort.

Vandaar dat we de mannen uit Deurningen hadden 
uitgenodigd.

Die hadden we ingehuurd om tijd te kopen. Ze hadden van 

Het zijn kille cijfers. Cijfers die niet het verhaal vertellen 
achter het leven van Prins en Adjudant in een sleuteljaar. Jeroen 
en Edwin, Marjan en Wendy, dat waren onze vertegenwoordi-
gers in een nu al gedenkwaardig en legendarisch jaar. 

Wij als lezers willen antwoorden. Antwoorden op dringende 
vragen, dus wordt er ge-appt met de ex-Sleutelprins om een 
afspraak te maken (vraag tussendoor: wie belt er nog wel eens 
ouderwets om zoiets te plannen???). Na ettelijke pogingen 
vinden Prins en Adjudant een gaatje in hun overvolle agenda en 
worden we gastvrij en hartelijk ontvangen door het duo.

 Even vooraf: mocht U zich afgevraagd hebben hoe het duo 
altijd zo enthousiast kon doen op het podium: zo zijn ze echt. 
Het is geen rol die ze spelen. Tijdens het gesprek worden beide 
heren weer spontaan blij, opgewonden van alle verhalen die 
ze nog een keer mogen vertellen. De avond duurt lang maar 
het wordt geen moment saai. En wat blijkt: heel veel gebeurte-
nissen in het afgelopen jaar hebben spontaan plaatsgevonden 
maar toch zat ook overal een idee achter. Of, zoals beide heren 
het zelf aangeven, een roze draad. Leest U zelf maar.

Wat een jaar mannen. Wat was het hoogtepunt?
De opkomst was toch het allermooiste. Zoals we 

opkwamen op de fiets en de zaal vanaf het eerste moment op 
de kop stond: FANTASTISCH!!

Als we toch een tweede mogen noemen: het bezoek aan 
Ton Verbeek. Edwin weet nog exact de datum, zaterdag  
7 februari, voor de optocht in Langeveen. Ton was al heel ziek 
op dat moment en wist dat hij niet lang meer had, maar dan 
toch nog zo enthousiast zijn toen we langskwamen, zo oprecht 
blij dat hij nog met ons op de foto mocht. Echt geweldig om 
mee te mogen maken. 

Kunnen jullie in het kort aangeven hoe de 
benadering door de benoemingscommissie in 
zijn werk ging?
We zaten een keer op een zaterdagmiddag bij elkaar, zoals 

we eigenlijk wel vaker doen, gewoon om bier te drinken. Edwin 
(tevens lid van de benoemingscommissie) kwam natuurlijk wel 
met een missie, Jeroen had niets in de gaten. Opeens vroeg 
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ons de opdracht gekregen om een kwartier lang dom te lullen 
en dat kunnen die jongens wel. Op die manier kon Edwin gauw 
van Tibbe naar Kampkuiper komen en Jeroen kon zich, onder de 
carport bij Kampkuiper, snel omkleden en klaarmaken. Al met 
al dus een hele hectische avond maar wel supergaaf!!

Jullie waren onder andere te horen bij Radio 
Oost. Hoe is dit tot stand gekomen?
Dat heeft een stukje historie. Toen Peter, mijn broer, nog 

Prins was heeft hij ook bezoek gehad van RTV Oost. Dat wilden 
wij natuurlijk ook!! Jeroen heeft toen contact opgenomen met 
Esther Rikken en gevraagd of ze niet ook een item aan ons 
wilden wijden. Dat wilden ze wel. We hebben het toen gehad 
over eierbakken, over de optocht en de receptie. 

Dat paste allemaal niet in hun programma. Toen vroegen 
ze of wij niet in het programma van Marcel Spijkerman wilden 
komen, Goedemiddag Overijssel. En daar hebben we toen een 
uur lang zitten drammen!!

Waar hadden jullie de geweldige roze kledij 
vandaan? En hadden jullie een of meerdere 
pakken?
Sleuteldorp jaar is een apart jaar. Dus we wilden iets aparts. 

Ik had in Oldenzaal die pakken gezien en ik vond dat geweldig. 
We gingen een pak passen, in eerste instantie hadden we een 
rode. Toen kwamen de dames op het idee om de kleur roze te 
kiezen, een beetje geïnspireerd door Henk en Erik. Zij noemden 
ons altijd de pisnichten en daarom leek ons roze wel leuk. 
Jeroen twijfelde in eerste instantie nog wel, misschien iets te 
veel over de top? Uiteindelijk toch voor roze gekozen en geen 
moment spijt van gehad!! De pakken hadden we gehaald bij 
carnavalsmode in Elburg. Gewoon gegoogled op internet. 

We hadden ook naar Ria Bartels kunnen gaan maar we 
vonden het risico dat iemand ons daar zag te groot. De kleur 
roze ging uiteindelijk ook als een roze draad door de hele 
carnavalsperiode. Dat was wel mooi om te zien. Op het eind 
van het interview, wanneer we elkaar steeds moeilijker kunnen 
zien door de vele groene pijpjes die op tafel staan, komen we 
er achter dat beide heren gebruik hebben gemaakt van drie 
pakken p.p. gedurende de periode.

Viel het allemaal te regelen op jullie werk? Jullie 
zijn nogal wat dagen/avonden/nachten op pad 
geweest...
Voor Jeroen was het niet zo heel moeilijk. Zijn baas is zelf 

Stadsprins geweest in Oldenzaal dus die wist wel hoe het 
werkte. Wel eens een paar keer vrijgenomen of een uur later 
begonnen maar dat was allemaal geen probleem. Voor Edwin 
gold min of meer hetzelfde, hoewel hij aangeeft “nog nooit 
later te zijn begonnen, ik heb doar gin last van”. Wat natuurlijk 
ook scheelt is dat beide heren min of meer zelfstandig hun 
werkzaamheden kunnen uitvoeren en dus redelijk flexibel zijn 
in hun werktijden.

Laat het seizoen eens even de revue passeren. 
Waarvan waren jullie het meest onder de indruk?
De ziekenbezoeken vonden we echt geweldig mooi. De 

mensen waarderen het echt dat je komt. Dat is ontroerend om 
te zien en geeft veel voldoening. 

Ook het ophalen van alle Prinsen voor de fotodag met een 
hele colonne aan vrachtwagens was indrukwekkend.  
Of de opkomst tijdens het gemeentegala. Of het bezoek aan 
Munster.....of het aanbieden van het kunstwerk aan de rest van 
de verenigingen, ons thema “Tubbergen bruist” ja hou maar op. 
Alles was gewoon gigantisch indrukwekkend.

Edwin jij bent eerder Prins geweest. Wat was het 
grootste verschil met dit jaar waarin je Adjudant 
was?
Het grootste verschil is natuurlijk dat we als vereniging 

gegroeid zijn van een club die nergens wat van af wist, in de 
kinderschoenen stond, tot een alom gerespecteerde vereniging, 
een vereniging die wordt beschouwd als een van de toonaan-
gevende verenigingen in Tubbergen. Ook onze kinderen hebben 
het dit jaar veel bewuster meegemaakt, dat was ook wel mooi. 
In het jaar dat ik Prins was waren ze nog veel te jong. 

Ook als je kijkt naar het aantal betrokken vrijwilligers:  
toen waren we denk ik met dertig man, nu zijn er misschien wel  
150 mensen die ergens bij betrokken zijn of wat doen.

Jeroen jij hebt al heel veel andere Prinsen 
begeleid. Ooit gedacht: als ik Prins zou zijn dan 
zou ik.........heel anders doen?
Het belangrijkste is dat elke Prins het op zijn eigen manier 

doet en vooral zichzelf blijft. Zo heeft elk jaar en elke Prins wel 
weer wat anders gebracht, iedereen geeft zijn eigen invulling 
en dat is ook goed. Als je het dan toch hebt over dingen anders 
doen: ik heb altijd het idee gehad om een keer in Duitsland 
te gaan kijken bij een optocht, qua kleding had ik natuurlijk 
eigen ideeën, geen cape maar een plofbroek. Edwin vult nog 
aan: we hebben ook bewust geprobeerd aandacht te schenken 
aan andere clubs of verenigingen waar we anders niet zoveel 
kwamen, zoals de KPJ, de Dwarskiekers, wagenbouwers in 
de Weiteman, de Dubbelbloazzers, de levende kerststal en 
we hadden nog wel meer willen doen maar op een gegeven 
moment was simpelweg de tijd op. We hebben in ieder geval 
geprobeerd om zoveel mogelijk mensen bij de carnaval te 
betrekken, carnaval zo breed mogelijk uit te dragen.

Met welke collega duo’s hadden jullie de beste 
klik? En met welke het minst?
De beste contacten hadden we met Tubbergen en Reutum. 

We hadden een mooie groep bij elkaar, we hadden nog wel 
graag wat meer willen meemaken met andere duo’s maar soms 
lopen dingen zoals ze lopen en kom je in je agenda ook gewoon 
tijd te kort. In ieder geval komen we elk jaar nog een keer 
weer bij elkaar, daar kunnen we altijd nog weer herinneringen 
ophalen en bijpraten. 

Is er een avond/evenement waarvan je achteraf 
zei: daar hadden we meer uit kunnen halen?
Het was jammer dat de dweildinsdag een beetje in het water 

viel. Er kwamen redelijk wat mensen maar die kwamen allemaal 
na elkaar en niet gelijktijdig met elkaar. Daardoor leek de zaal 
toch wel wat leeg en dat was jammer. Ook vonden we het teleur-
stellend dat de Raad van Elf het na 45 kratjes al opgaf tijdens het 
boogzetten, daar hadden we toch wel meer van verwacht…………

Jeroen jij geniet er enorm van om op het podium 
te staan. Doordat je Sleutelprins was kon je 
bepaalde evenementen niet meer presenteren. 
Vond je dat lastig?
Zwaar kloten! Nee, inderdaad op het podium is heel erg leuk 

en daar kan ik ook vol van genieten. Maar in dit geval was het 
ook wel een keer prima om voor het podium te zitten.

Alle lof voor Joost Oude Avenhuis, hij heeft het gewoon 
fantastisch gedaan tijdens onze gala’s. Ook Hennie en 
Ardy hebben het gemeentegala op een geweldige manier 
gepresenteerd.

Eerlijk zeggen: nooit kapot geweest?  
Nooit zoiets gehad van: van mij mogen ze nu wel 
naar huis gaan?
NEE!!! Geen moment bij ons opgekomen. We vonden het 

juist altijd jammer dat het was afgelopen. Je drinkt best wel een 
biertje met elkaar maar je bent zo enthousiast en zo bezig dat je 
echt geen vermoeidheid kent. We hebben wel eens overwogen 
om er een minder te drinken maar...dat deden we dan niet.  
Was ook niet nodig.

Waar zag je tegenop?
Eigenlijk nergens tegenop, maar voor de Sleuteluitreiking 

was ik toch wel iets zenuwachtig. Je moet dan ad rem zijn en 
je krijgt maar 1 kans, dan moet het goed gaan!! Als ze jou een 
dikk’n meegeven dan moet je er ook gelijk eentje paraat hebben. 
Dat hebben we ook echt wel voorbereid, gelukkig wierp dat zijn 
vruchten af en ging het allemaal goed.

Konden jullie nog normaal over straat in 
de gemeente Tubbergen zonder herkend en 
aangeklampt te worden?
Edwin: ik zal je vertellen: op vakantie in Spanje werd ik nog 

herkend toen ik bij de kippenboer eieren haalde. En tijdens de 
koale kermis afgelopen jaar in Ootmarsum hoorde ik ook nog 
iemand roepen: hier de Hoogheden uit Harbrinkhoek!!!

Hoe hielden jullie het in de rij met de dames?  
Veel goed moeten maken?
De dames waren onze grote steun. Ze beheerden onze agen-

da’s. Ze zorgden dat alle pakken die we hadden weer schoon in 
de kast hingen, de hapjes en drankjes stonden klaar als we thuis 
kwamen. We proberen ze nu elke avond te bedanken maar ze 
vinden het nu wel goed zo!!

Wat zouden jullie elk toekomstig duo mee 
willen geven?
Als ze je vragen: Ja zeggen!! Alles wat je meemaakt, het 

enthousiasme, de beleving in ons dorp: het is iets onvergete-
lijks. Alles wat loopt en kan lopen loopt bijna bij de carnaval 
op Kiekersdag. Als je ziet hoeveel inzet de vrijwilligers, de Raad 
van Elf en alle commissies binnen onze vereniging allemaal 
hebben, gewoon geweldig. Absoluut iets wat je niet mag 
missen!!

Samenvattend: we hebben echt een fantastisch jaar gehad, 
we hebben gas gegeven. Edwin, hoopvol tegen Jeroen: “ ik hop 
dat ik noe eindelijk een betje van oe of bin!! “

Jeroen: “dat zal niet gaan Ed, 13 december zien we elkaar al 
weer bij de receptie!!”.

Na afloop van het interview klappen we het computertje 
dicht. Aan woorden geen gebrek bij deze heren. Wat mogen we 
blij zijn met zo’n duo. Geboren en getogen Harbrinkhoekers, 
mannen van het eerste uur, stoat nig van wiet’n te kiek’n en 
houden niet van opgeven! Daar past alleen maar respect. 

Beide heren blijven uiteraard betrokken bij onze vereniging. 
Jeroen neemt sinds dit jaar plaats in de financiële 

commissie, samen met moat Edwin. 
Edwin draait ook nog een jaartje mee in de benoemings-

commissie en maakt bovendien nog deel uit van het bestuur.

Jeroen en Edwin, bedankt, CHAPEAU!! 
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• Praktisch overal inzetbaar

 



3130

   Graag willen wij ons     voorstellen: 
         de minioren    Dansmariekes!!! 

De eerste die zich voor wil stellen is 
Nienke Welman
Hallo, ik ben Nienke Welman, ik ben 10 jaar en zit in groep 

7a van de st. Alphonsusschool. Dit wordt mijn 4e jaar bij de 
minioren Dansmariekes.

Mijn hobby’s zijn volleybal, dansen en zingen. En ik houd 
ook wel van voetbal.

Ik ben helemaal gek van carnaval. Je kunt dan helemaal 
jezelf zijn. Ik heb mega veel zin in het dansgarde concours en 
hopelijk gaan we voor de vierde keer op rij winnen.

Groetjes Nienke

De zevende danstopper: Anouk Smook
Hallo, ik ben Anouk Smook, ben 9 jaar en woon samen met 

mijn broertje Kevin en mijn papa en mama in Harbrinkhoek. 
Mijn hobby´s zijn dansen, paardrijden, volleybal, en voetballen.

Ik vind carnaval erg cool omdat je dan helemaal los kunt 
gaan, en dan zie je ook andere Dansmariekes dansen en dat 
vind ik leuk om te zien.

Dit jaar is mijn tweede jaar bij de Dansmariekes en ik vind 
het nog steeds erg tof. 

De Dubbelkiekersdag vind ik gezellig en dan heb ik met 
mijn vriendinnetjes veel lol. 

Groetjes en natuurlijk ALAAF! Anouk

Als achtste mogen we weer een nieuwkomer 
begroeten: Marleen Goossen
Hallo, ik ben Marleen Goossen en woon met mijn vader, 

moeder en broertje in Harbrinkhoek. We hebben ook nog 
kippen en een haan. Die haan heet Tweety en is heel tam. 

Mijn hobby’s zijn paardrijden, tekenen, buiten spelen en 
voetballen. Mijn beste vriendin is Anouk Smook die ook bij de 
Dansmariekes zit. Ik vind de Dansmariekes erg leuk en gezellig 
en ook sportief. Carnaval vind ik leuk omdat het gezellig is en 
je je kunt verkleden en schminken

Groetjes Marleen

Last but zeker not least hebben we onze 
negende topper: Anne Westerhof
Hai allemaal, ik ben Anne Westerhof, 9 jaren oud en dit is 

mijn tweede jaar bij de Dansmariekes. Mijn eerste jaar was echt 
super tof omdat we 1e werden bij het Dansmariekeconcours in 
Fleringen. De optredens in Harbrinkhoek waren ook erg leuk. 
Naast de Dansmariekes voetbal ik bij MVV ´29 in F3. 

Naast al deze leuke vrije tijdsactiviteiten zit ik in groep 5 
van de Sint Alphonsusschool. 

Ook de dans van dit jaar is te gek, misschien winnen we 
hier ook wel mee. Ik zou zeggen van YES!! Komen jullie ons 
bewonderen??? 

Groetjes Anne

De minioren zijn de laatste jaren erg succesvol geweest 
tijdens het dansgardeconcours in Fleringen, al meerdere keren 
een 1e plek! Dit jaar gaan we daar uiteraard weer voor!

Komen jullie ons aanmoedigen?!!!!
ALAAF!

De derde is al een bekende, namelijk Loes 
Weghorst
Hoi, ik ben Loes, 10 jaar en ik zit op de St. Alphonsus school 

in groep 7a. Ik houd van dansen, volleyballen, ponyrijden, 
schaatsen en shoppen.

Ik woon samen met mijn ouders (moeder: Monique en 
vader: Guus), mijn zus Pien, hond (Coco), poes (Donder), pony 
(Blekkie), paard(Jupie), konijn (Witje) en vis (Blubje) aan de 
Achterlandsweg in Harbrinkhoek.

Ik hoop dat we een leuke carnavals periode krijgen en wens 
iedereen heel veel plezier.

Groetjes Loes

De vierde topper is een nieuwkomer dit jaar: 
Pascalle Lucassen
Hoi, ik ben Pascalle Lucassen, ben 10 jaar en zit in groep 7. 

Ik heb een broertje Marijn en mijn papa en mama zijn Roger 
en Valeska. Ik volleybal bij de Krekkers en mijn hobby’s zijn 
dansen, voetballen en natuurlijk volleyballen. Naast mijn 
hobby’s heb ik een jaarkaart van Heracles en ben ik iedere 
thuiswedstrijd aanwezig.

Veel plezier allemaal met elkaar in dit carnavalsjaar!!
Groetjes Pascalle

De vijfde topper: Indy Wesselink
Hoi, ik ben Indy Wesselink, woon in Harbrinkhoek en ben 

10 jaar oud. Ik zit in groep 7B van de St. Alphonsusschool. Dit 
is mijn tweede jaar bij de Dansmariekes en ik vind het heel erg 
leuk. Mijn andere grote hobby is volleyballen. Allemaal veel 
plezier tijdens de carnaval!

Groetjes Indy

Onze zesde danseres heeft er voor gezorgd dat 
mama ook actief is bij de Dansmariekes:  
Floor Geitebeek
Hoi, ik ben Floor Geitenbeek, woon in Harbrinkhoek samen 

met mijn mama Natasja en broer Nick. Ik zit in groep 7B van 
de St. Alphonsusschool. Dit is mijn tweede jaar bij de mini-
oren Dansmariekes en we zijn al druk aan het oefenen voor de 
nieuwe dans voor dit jaar. Mijn hobby’s zijn o.a. volleyballen, 
dansen en skeeleren. Maar mijn grootste hobby is toch wel 
feestvieren en dat gaan we zeker doen dit jaar!!!

Groetjes Floor!!!

De tweede treedt in de voetsporen van haar 
zusje: Lotte Welman
Hallo allemaal, ik ben Lotte Welman, ik ben 8 jaar en zit in 

groep 5b van de st. Alhonsusschool. Mijn hobby’s zijn dansen 
en volleybal. Ik zit dit jaar voor het eerst bij de mini’s. 

Ik ben al een paar jaar wezen kijken in Fleringen bij het 
dansgarde concours en mag nu eindelijk zelf mee doen. Hier 
heb ik erg veel zin in.

Groetjes Lotte

Dit jaar bestaat de miniorengroep uit 9 enthousiaste meiden die zich allemaal graag aan jullie 

voor willen stellen. Wij oefenen op maandagmiddag in de Alphonsusschool en worden bege-

leid door oud gediende Sharon Krake en nieuwkomers Eline Haarhuis en Natasja Wisselink. 

Bovenste rij van links naar rechts: Nienke Welman, Indy Wesselink, 

Pascalle Lucassen, Loes Weghorst en Floor Geitebeek

Onderste rij van links naar rechts: Anne Westerhof, Lotte Welman, 

Anouk Smook en Marleen Goossen
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   Daar zijn we weer!         De junioren      
                      Dansmariekes
Ook dit jaar bestaan we weer uit een groep van acht enthousiaste dansende meiden. 

Onze namen zijn: Pam Busscher, Demi Slooff, Tess Kleinlugtenbelt, Pien Weghorst, Hanne 

Engbers, Myrthe Bruns, Carmen Kienhuis en Emma Kuiphuis. Deze laatste vier meiden zijn 

dit jaar nieuw bij de junioren en komen de groep versterken. We oefenen elke dinsdag-

middag in de blokhut onder begeleiding van: Birgit Hannink, Angelique Kuiphuis en Melanie 

Bisschop. 

Vorig jaar werden de junioren nog begeleid door de oud-
hofdames Wendy Busscher en Marjan oude Hendriksman. 
Zij zijn er echter mee gestopt. Dit geldt ook voor Laura 
Neppelenbroek. Zij is gestopt als Dansmarieke. We willen 
Wendy, Marjan en Laura heel erg bedanken voor de inzet en 
gezelligheid van de afgelopen carnavalsjaren. 

Tijdens onze eigen gala’s op zondag 17 januari en zaterdag 
23 januari en bij het dansgardeconcours op 24 januari in 
Fleringen kun je ons zien dansen tijdens ons spectaculaire 
optreden. Vorig jaar hebben we de 2e plek gehaald in Fleringen 
en we gaan dit jaar voor net zo’n resultaat!! Daar kunnen we 
wel support bij gebruiken dus bij dezen: tot een van de boven-
genoemde data!!!

We zien jullie graag!

Alaaf!
De junioren Dansmariekes

Bovenste rij van links naar rechts: Pien Weghorst, 

Pam Busscher, Tess Kleinlugtenbelt en Demi Slooff

Onderste rij van links naar rechts: 

Carmen Kienhuis, Hanne Engbers, Mirthe Bruns 

en Emma Kuiphuis
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           Senioren       Dansmariekes
Wij willen Sharon Krake en Birgit Hannink hartelijk 

bedanken voor de vele jaren inzet en natuurlijk jullie gezellig-
heid bij de Dansmariekes. Wij wensen jullie heel veel plezier 
met de begeleiding van de minioren en junioren!

Helaas moesten we ook afscheid nemen van Demi Oude 
Hendriksman, Puck Addink en Anne Dierink. Zij zouden over-
gaan van de junioren naar de senioren Dansmariekes. Dit is 
door andere verplichtingen niet doorgegaan. Wij danken jullie 
in ieder geval voor de inzet in de juniorengroep en zien jullie 
vast en zeker terug tijdens de carnavalsperiode! 

Inmiddels is de dans van de seniorengroep al ver gevor-
derd en kunnen jullie Eline, Melanie, Christel, Romy, Merle en 
Laura bewonderen bij de eerste uitvoering tijdens het gala bij 
Kampkuiper op 17 en/of 23 januari 2016.

Wij nodigen jullie ook graag uit voor de aanmoediging van 
onze drie groepen Dansmariekes tijdens het dansgardecon-
cours op zondag 24 januari bij DOK’s in Fleringen. 

Hartelijke groet, Sophie, Rosan, Laura en Dieuwertje
(begeleiding senioren Dansmariekes)

Een turbulente start! Dat kunnen we zeggen over de start bij de senioren Dansmariekes van 

De Dubbelkiekers. Helaas moesten er wat meiden stoppen vanwege de leeftijdsgrens en 

zijn er wat meiden afgegaan i.v.m. andere verplichtingen. Zo waren we spontaan nog maar 

met vier meiden over en moesten we op zoek naar aanvulling. Na het lobbyen door ons dorp 

en de bekendmaking via Facebook, kwam er versterking: Romy Velthuis! Zij is onze nieuwe 

senior. Daarnaast loopt Laura Lamtink dit jaar mee als begeleiding en neemt zij volgend jaar 

wellicht het stokje over. Laura valt dit jaar ook in bij de senioren Dansmariekes. Welkom en 

heel veel plezier bij De Dubbelkiekers! 

Romy Velthuis, Eline Haarhuis, Christel Meijer, Merle Elferink en Melanie Bisschop
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Wil je je aanmelden 
voor de Dansmariekes? 

Dat kan!
Mochten er nog meiden zijn in ons mooie Dubbeldorp die zich aan willen melden  

voor de Dansmariekes dan kan dat door een mail te sturen naar Ellen Alberink op:  

ellen019@hotmail.com. In de mail graag volledige naam, contactgegevens en  

geboortedatum vermelden.

Er zijn momenteel nog steeds meiden aangemeld (mini-
oren en junioren), deze staan op de wachtlijst (zie hieronder). 
Wij kunnen niet exact aangeven wanneer er weer ruimte vrij 
komt per groep. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de 
aanmelddatum.

Wel weten we dat we vanaf volgend jaar ruimte hebben 
voor nieuwe meiden in de senioren groep. Dus ben je mini-
maal 16 jaar en lijkt het je leuk om carnaval van heel dichtbij te 
beleven meld je dan nu aan!!! ellen019@hotmail.com

Hierbij de wachtlijst die we tot nu toe hebben:
Naam Aanmelddatum Groep (dit jaar)
Anna Scholten 13-01-2015 Minioren
Madee Borggreve 15-01-2015 Minioren
Wenke Detert op Monnink 15-01-2015 Junioren
Tess Schoolkate 25-01-2015 Minioren
Maartje Engbers 02-02-2015 Junioren
Tess Weerink 04-02-2015 Minioren
Lynn ten Velde 04-02-2015 Minioren
Nienke Botter 18-02-2015 Minioren
Lieke Koenderink 19-02-2015 Minioren
Britt Koendrink 19-02-2015 Minioren
Zimra Boon 19-02-2015 NVT

 

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.

 



 

 

Houten verpakkingen: 
- Kisten 
- Pallets 
- Kratten 

- Aftimmeren bedrijfswagens 
- Enz. 

Voor zowel industrieel als particulier gebruik! 
Zie www.arendshout.nl voor meer informatie 

 
 
Arends Houten Emballage B.V.  
Parmentierweg 12     T:   0546-868566 
7602 PW  Almelo     E:   info@arendshout.nl 

\0g 

WWW.CTT-TWENTE.NL 

Transport via water,  
weg en spoor 



Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

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



Heisterkamp Dranken BV      T 0541 29 18 30      dranken@heisterkamp.com
Heisterkamp Wijnkopers BV      T 0541 29 22 22      wijnkopers@heisterkamp.com

Eerste Stegge 2, 7631 AE  Ootmarsum      Postbus 63, 7630 AB  Ootmarsum
F 0541 29 20 24      www.heisterkamp.com
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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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        Vrijdag de 13e         ………

De tent binnengekomen staan onze Sleutelhoogheden van 
het vorige jaar wat stil en alleen in een hoekje. Zij weten dat 
het einde van genaderd is! 

Aan de andere kant, jawel dicht bij het schap, verzame-
lend aan een grote, ronde tafel, druppelen de jongens van de 
Raad van Elf één voor één binnen. De ene hand direct naar de 
broekzak om de portemonnee te trekken want er moet ‘gelapt’ 
worden. Langzaam wordt het drukker en ook de Dubbelgarde, 
Dubbelbloazzers en Dwarskiekers hebben zich nu met grote 
groepen, in de steeds gezelliger wordende, Residentie de 
Kampkuiper verzameld. 

Ik kijk eens om mij heen om te zien of ik bepaalde mensen 
mis. Of zie ik iemand met ‘extra aanhang’? Dit kan verdacht 
zijn, misschien wel de aanwijzing naar de nieuwe Hoogheden 
die straks door het doek zullen komen…. 

Bij de Raad van Elf komen inmiddels de eerste app-jes 
binnen van groepen kameraden die zijn uitgenodigd om bij 
Tibbe te komen…. Zou het dan ….. zijn? Of zou het toch …. zijn? 
De app-jes blijven binnen stromen en de speculaties worden 
groter en groter… 

Daar was ie dan weer, de avond van de bekendmaking van de nieuwe Prins en Adjudant. 

Altijd weer één van de spannendste avonden van het carnavalsseizoen. Aan de datum zou 

het in ieder geval niet liggen… vrijdag de 13e…… 

Toch heeft bijna niemand in de gaten dat, in de tussentijd, 
twee heren uit dit gezelschap zijn weggeslopen….

De stemming zit er inmiddels lekker in. Er wordt afscheid 
genomen van TOP-voorzitter van de afgelopen jaren, Martin 
Oude Avenhuis en ook de nieuwe voorzitter Edwin Kroeze heeft 
zich voorgesteld aan het publiek. 

En dan is daar het afscheid van Prins Jeroen en zijn 
Adjudant Edwin en hofdames Marjan en Wendy. Nog één keer 
halen ze alles uit de kast en vertrekken deze twee ‘klas-bakken’ 
met net zoveel kabaal als ze vorig jaar opkwamen! De veren 
worden afgeknipt en de dames Marjan en Wendy laten voor-
zichtig een traantje vallen, het is voorbij…. 

De avond gaat verder en de Dubbelbloazzers hebben het 
podium overgenomen en knallen ze er een paar carnavals-
krakers in. De ban is gebroken en het publiek gaat helemaal 
los! Bij de Raad van Elf wordt er inmiddels druk gespeculeerd 
over twee vaste leden van de club… en het lijkt nu allemaal op 
zijn plaats te vallen… 

Dan is het moment daar! De voorzitter komt het podium 
op en de spotlights gaan aan. Schaduwen verschijnen op het 
witte doek…. Een kleine verspreking bij de aankondiging en 
dan… ‘doar bint ze dan’… nananananananana.. thunder….
nananananananana… thunder….  

Met het openingsnummer Thunderstruck van AC/DC zetten 
ze de hele zaal op de kop!!! 

Prins Jurgen l en Adjudant Martijn met hun hofdames 
Mirjam en Floor!!! Zij gaan dit jaar regeren over ons 
Dubbeldorp. 

De polonaise wordt ingezet en familie, vrienden, buren en 
kennissen, die rustig hebben afgewacht op dit moment, haken 
in jubelstemming aan. De vaste formaliteitjes worden door de 
Hoogheden afgehandeld en de eerste medailles voor de Raad 
van Elf en Dansmariekes worden uitgedeeld. De rest van de 
avond verloopt in een allerbeste stemming!!! Thunder…. 

De echte diehards besluiten de avond, in het huis van de 
Prins, met een heerlijk eitje gebakken door de Hoogheden van 
het vorige jaar. 
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Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98 • www.lichtcentrumhengelo.nl
MEER DAN 1500 M2 VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS

Neem de coupon mee naar de 
winkel of bekijk alvast ons 
assortiment op onze webshop.

Geldig t/m 1 juni 2016 ✃

VOOR ALLE 
DUBBEL
KIEKERS 
10% KORTING

Virulyweg 8 | 7602 RG Almelo | T 088 - 180 1800 | www.rentaplant.nl | info@rentaplant.nl

DUURZAAM GROEN
OP KANTOOR

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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Kapsalon Milou

06-12756006

Frielinkstraat 4A    Harbrinkhoek

Pompen en process equipment voor de 
chemische-, farmaceutische-, 
voedingsmiddelen-, en olie en gas 
industrie.

www.flowquip.nl

info@flowquip.nl

Hans Egberink: mobiel 0031 6 14549668

Teamplayers in Installati e- en Daktechniek!

Installati etechniek Elektrotechniek Beveiliging Daktechniek

www.lowik.nl   |   www.lowikdak.nl

+31 (0)6 – 83 891 181

  Ontwerp,
      Aanleg &
    Onderhoud

W W W . R I K M A N S P O E L T U I N E N . N L



Tusveld 5  •  7627 NV  Bornerbroek  •  Tel. 074-3841696
www.meulenkamptweewielers.nl

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.
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. *TOT 1 JANUARI 2014.
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Programma Kiekersdag 
6 februari 2016 

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 Dubbelbloazzers

 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

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 Bedankt allen en tot volgend jaar!
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Data die u niet mag missen
ZONDAG 17 JANUARI : BONTE MIDDAG CV De Dubbelkiekers
 

Op zondag 17 januari is de eerste van twee te houden gala’s. 

 
Prins Jurgen, Adjudant Martijn, de hofdames en zijn gevolg zullen hierbij uiteraard 

 
aanwezig zijn. Vele plaatselijke vrijwilligers zullen ten tonele verschijnen. Het gala vangt 

 
aan om 16.00 uur. Na afloop is er een grandioze after-party.ZATERDAG 23 JANUARI : BONTE AVOND CV De Dubbelkiekers

 
Op zaterdag 23 januari is de tweede van twee te houden gala’s. Prins Jurgen, Adjudant 

 
Martijn, de hofdames en zijn gevolg zullen hierbij uiteraard aanwezig zijn. Vele plaatselijke 

 
vrijwilligers zullen ten tonele verschijnen. Het gala vangt aan om 16.00 uur. Na afloop is er 

 
een grandioze after-party.

ZONDAG 24 JANUARI : DANSGARDECONCOURS 
Kom deze middag onze minioren, junioren en senioren Dansmariekes aanmoedigen in 

 
Fleringen. Ze nemen hier deel aan een heuse danswedstrijd. Afgelopen jaar twee keer een 

 
eerste en een tweede prijs in de wacht gesleept. VRIJDAG 5 FEBRUARI : SCHOOLCARNAVAL 

De Prins en Adjudant gaan met zijn gevolg deze ochtend een bezoekje brengen aan de 

 
St. Alphonsusschool. Er zal dan bekend gemaakt worden wie de schoolPrins en schoolPrinses 

 
worden. Dit zal aanvangen om 09.00 uur.VRIJDAG 5 FEBRUARI : OUDERENCARNAVAL 

Een voorstelling voor alle ouderen en alleenstaanden. Deze middag zal aanvangen om 

 
13.30 uur en vindt plaats in zaal Tibbe. Voor mensen woonachtig buiten ons Dubbeldorp zal 

 
De Dubbelkiekersbus ingezet worden.ZATERDAG 6 FEBRUARI :  KIEKERSDAG 2016 

Volgens traditie start om 13.30 uur de optocht vanaf het kerkplein. Een bonte stoet praal-

 
wagens, loopgroepen en eenlingen zal voorbij trekken door ons Dubbeldorp. Om na afloop in 

 
Residentie Kamkuiper non-stop carnaval te vieren.DINSDAG 9 FEBRUARI : BOKVERBRANDEN 

Het afsluitingsfeest van de carnavalsperiode voor alle genodigden in onze eigen Residentie 

 
vanaf 20.00 uur. Rond 23.11 uur zal traditioneel de bok worden verbrand.

WOENSDAG 17 FEBRUARI : ASWOENSDAG 
Prins Jurgen, Adjudant Martijn, de hofdames en zijn gevolg zullen om 19.00 uur in de kerk 

 
de dienst bijwonen en het bijbehorende askruisje halen. De echte afsluiting.
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Terugblik op het 
carnavalsjaar van Prins 
Kevin en Prinses Fenne 

2014 -2015
Kevin Smook en Fenne Nobbenhuis waren vorig jaar de geweldige, enthousiaste school-Prins 

en Prinses van de basisschool St. Alphonsus. Kevin is de zoon van Jos en Ellen, broertje van 

Anouk en woont aan de Kemerinkstraat 8 in Harbrinkhoek. Zijn hobby is voetbal en dan wel 

bij MVV’29 F4. Fenne is de dochter van Eddy en Monique, zusje van Krijn en woont aan de 

Achterlandsweg 9 in Harbrinkhoek. Hobby van Fenne is streetdance op school.

Op de vraag waarom ze dachten dat ze gekozen zijn als 
Prins en Prinses antwoordde Kevin dat hij de enige was die zijn 
vinger op stak. Omdat Prins zijn hem wel spannend en leuk 
leek. Fenne weet het echt niet meer waarom zij gekozen is.

 Papa en mama hebben Kevin op de ochtend van de 
bekendmaking verteld dat hij schoolprins was van dit carna-
valsjaar. Fenne is de avond voor de bekendmaking door mama 
verteld dat zij Prinses zou zijn van dit carnavalsjaar waarop zij 
moest huilen en erg verbaasd was. Ikke???

 Op school aangekomen werden ze in een spookpak 
gehesen waarop de leerlingen konden raden wie de Prins en 
Prinses van dit jaar waren. Als tip voor de volgende Prins en 
Prinses geven ze beiden aan wel andere schoenen aan te doen 
dan gewoonlijk. En bovenal genieten en lol maken. 

Die dag thuis gekomen van school werden uiteraard de 
tuinen versierd en werd een bord in de vorm van een steek 
geplaatst door de buren van Prins Kevin en klasgenootjes van 
Prinses Fenne. De ouders van Kevin en Fenne houden ook van 
carnaval. De opa van Fenne is zelfs Prins geweest van C.V.  
De Papsleef´n. En de papa van Kevin staat bekend als “groot’n 
lang’n” binnen C.V. De Dubbelkiekers. Beide ouders hadden 
gezorgd voor medailles met hun namen erop. Fenne en Kevin 
zullen we in de toekomst terugzien als Prins en Hofdame van 
De Dubbelkiekers.

Het mooiste van de carnavalstijd? Daar waren ze het 
allebei snel over: dat was boven op de Prinsenwagen tijdens de 
optocht in Harbrinkhoek/Mariaparochie. Het elftal van Kevin 
liep zelfs mee met een wagen met de tekst: MVV F5 naar de top 
met jeugdprins Kevin voorop.

Verder willen ze allebei met nadruk zeggen dat ze Prins 
Jeroen en Adjudant Edwin enorm willen bedanken voor hun 
betrokkenheid. 

Terugblik op het 
carnavalsjaar van Prins 
Floris en Prinses Sanne 

2014-2015
Floris is de zoon van Marcel en Esther Oude Nijhuis en zijn grootste hobby is voetbal.  

Hij is dan ook geregeld te zien bij MVV’29 en voetbalt in het D1 team. Sanne is de dochter 

van Dirk en Yvette Hesp zusje van Esther, Daphne en Tim. Zij vindt toneelspelen erg leuk, 

ook volleybal behoort tot haar hobby’s. Zij speelt bij de Krekkers in C4.

Beiden zijn gekozen door loting. Uiteraard moet je van te 
voren aangeven of je het leuk vindt om Prins of Prinses te zijn. 
Nou en of ze het leuk vonden!!! Toen Sanne de telefoon opnam 
zei meester Willem: ”Dag Prinses carnaval.” Floris werd verrast, 
toen hij naar beneden werd geroepen tijdens een spelletje FIFA, 
door zijn ouders met de mededeling dat hij de nieuwe Prins van 
groep 8 was.

Uiteraard werd er bij beiden weer een bord in de tuin 
geplaatst door de leerlingen van groep 8. Bij Floris hebben Prins 
Jeroen en Adjudant Edwin ook nog een handje geholpen door 
het bord boven de carport te plaatsen. 

Op de vraag hoe ze carnaval vieren aan mensen kunnen 
uitleggen die het niet [willen]weten zei Sanne: “Je moet er 
gewoon naar toe gaan dan kun je zien hoe leuk het is.” Floris 
omschrijft het als één groot feest. Daarom zou Floris het 
geweldig vinden als papa in de toekomst Prins Carnaval van De 
Dubbelkiekers zou worden. Hij denkt alleen dat dat niet door 
gaat omdat mama er niet zo van houdt. Sanne daarentegen 
zou het niet zo leuk vinden als haar vader als Prins Carnaval 
zou worden gekozen. Ze ziet haar vader niet regeren tijdens de 
carnavalsperiode.

De mooiste herinnering van Floris tijdens deze carnavals-
periode was het dangardeconcours in Fleringen en Sanne kan 
niet kiezen ze vond alles heel erg leuk.

Om een indruk te geven hebben beiden een cijfer gegeven:
Floris:  Sanne:
Optocht 6,5 Optocht 8,5
Hossen 10 Hossen 9,5
Gala 10 Gala 9,5

Als tip voor hun opvolgers van dit jaar geven ze mee vooral 
te genieten, veel lol te maken want het is zo voorbij. Floris ziet 
zich zelf zeker in de toekomst als Prins Floris 1 van C.V.  
De Dubbelkiekers. Nou, wij ook wel. 

Verder willen ze net als Kevin en Fenne, Prins en Prinses 
van de onderbouw, met nadruk zeggen dat ze Prins Jeroen en 
Adjudant Edwin willen bedanken voor de begeleiding tijdens 
deze periode. Zonder hen was het niet zo’n onvergetelijke 
belevenis geworden!!!
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06-19437776
TAXI

HARBRINKHOEK
MARIAPAROCHIE

 

Behandelmogelijkheden:  Manuele - , Fysio – en  Cranio Sacrale therapie 

        Medische  fitness 

De Krön 4b 
7615 PZ  Harbrinkhoek       Tel nr  0546 490675 

E-mail: info@fysiotherapiemariaparochie.nl    
www.fysiotherapiemariaparochie.nl    

 

 

 

STERK IN ELK MERK!STERK IN ELK MERK!
• Reparatie onderhoud en APK keuringen aan alle personenauto’s

en lichte bedrijfswagens tot 3500 KG
• Schade taxatie afhandeling en herstel van uw voertuig
•  Banden, accu’s, en uitlaten tegen scherpe prijzen!!
• Groot of klein onderhoud prijsopgave vooraf.
• In en verkoop nieuwe en gebruikte automobielen
• Aanhangers - aanhangwagen service - caravan service
• Carkit inbouw
• Blue tooth inbouw
• 24 uurs dienst - 7 dagen per week - telefoon 06 - 21108115

De Krön 4d
7615 PZ  Harbrinkhoek
Tel.: 0546 - 491297
Mob. 0654317629
Fax. 0546-491296
www.autoserviceletteboer.nl

Leaserijders opgelet! Wij repareren ook uw auto!
Wij zijn aangsloten bij het ROB-systeem (Reparatie Onderhoud en Banden)

APK keuringsstation
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Let’s



Tijd voor een 
polonaise

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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* Volop barbequevlees
* Kant en klaar  
   maaltijden
* Hapjes

Dorpsstraat 58 Geesteren
Tel.: 0546 - 633 660

Wij leveren houten 
gevelelementen voor o.a. 
verbouw en nieuwbouw.

Meer info? Bel (0546) 86 02 61

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



6564

Commissie nader 
bekeken: het bestuur

Het afgelopen jaar hebben er binnen onze carnavalsvereniging enkele veranderingen plaats-

gevonden. Mensen komen en gaan nu eenmaal. Binnen het bestuur zijn er ook een aantal 

mensen vertrokken in de vorm van voorzitter Martin Oude Avenhuis en penningmeester 

René Timmerhuis (Timmy). Langs deze weg willen we deze heren nogmaals hartelijk danken 

voor hun inzet al die jaren. Uiteraard ook alle andere personen die de afgelopen jaren wat 

hebben betekend voor onze vereniging. 

Het bestuur is weer aangevuld met het nodige frisse 
bloed. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een vereniging 
bestaat zonder voorzitter. Dat is net zoiets als een schip 
zonder kapitein. Gelukkig voor De Dubbelkiekers was dit al 
gauw opgelost. Edwin Kroeze, voorheen actief in de financiële 
commissie, heeft het stokje overgenomen als voorzitter van 
onze vereniging. Inmiddels heeft hij zijn eerste taken en offi-
ciële momenten al achter de rug. Als nieuwe penningmeester 
is Jan Borggreve toegetreden tot het bestuur. Jan is afkomstig 
uit de financiële commissie. Hij heeft alles inmiddels over-
genomen van zijn voorganger Timmy. Jan is in het dagelijks 
leven altijd bezig met cijfers dus dat zit wel goed dan, toch? 
Vanuit de sponsorcommissie is Sander Alberink gevraagd toe 
te treden tot het bestuur. Deze commissie zorgt ervoor dat de 
vereniging elk jaar de benodigde sponsorgelden binnenhaalt 
om het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen. Zo is 
er een vernieuwd en enthousiast bestuur ontstaan bestaande 
uit het gewenste oneven aantal van zeven personen. De andere, 
al zittende, bestuursleden zijn Edwin Busscher, Jos Smook, 
Wout Busscher (secretaris) en Janneke Brilhuis (notulist). 
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, te weten: de 

voorzitter Edwin Kroeze, de secretaris Wout Busscher en de 
penningmeester Jan Borggreve. Het gehele jaar door wordt er 
vergaderd door het bestuur. Gemiddeld één keer per maand en 
hoe dichterbij de carnavalsperiode komt hoe vaker natuurlijk. 
Eens in de zoveel tijd worden tijdens de bestuursvergadering 
de hoofden van alle commissies ook uitgenodigd om alles te 
bespreken wat er gaande is binnen de vereniging. 

We hebben geprobeerd met de redactie aan te schuiven bij 
een vergadering, maar dit was niet mogelijk. Alle voorberei-
dingen voor de verschillende carnavalsactiviteiten worden in 
het striktste geheim besproken om niets aan het toeval over 
te laten. Er moet namelijk van alles geregeld worden en overal 
moet aan gedacht worden. Dit om als eindresultaat, met uiter-
aard de hulp van vele vrijwilligers, voor het gehele Dubbeldorp 
een aantal mooie gala’s te organiseren en uiteraard een prach-
tige Kiekersdag neer te zetten. 

U wordt door het bestuur dan ook van harte uitgenodigd 
voor de Kiekersdag, eerst meedoen aan onze alom bekende 
optocht en later in onze Residentie de Kampkuiper. Tot dan!!!
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        Roy Goossen:    alles al eens gezien 
                    en meegemaakt

brengen voor een kindertehuis. Het 
leert hem dat we het in Nederland 
nog niet zo slecht hebben. Via 
het VVBA, huidige Bouwmensen, 
komt Roy te werken bij de grote 
Goossen, v.d. Berg in Hellendoorn 
en Kamphuis in Geesteren. De crisis 
maakt dat hij daarna, via diverse 
uitzendconstructies, zich laat 
uitzenden aan degene die een 
beroep op hem doen als metse-
laar. “Je maakt iets klaar dat 
er jarenlang nog staat”, zegt 
hij over de bouwwerken die 
uit zijn handen afkomstig 
zijn. Het weerhoudt hem 
er echter niet van zijn 
horizon te verbreden 
en hij gaat zich laten 
scholen als beveiliger. 
Via de National Safety 
and Security Group is 
Roy actief. NSSG is een professionele organisatie die zich bezig 
houdt met beveiliging en veiligheid in de breedste zin van 
het woord, met als doel een kwalitatief hoge dienstverlening 
tegen een concurrerende prijsstelling. Kwaliteit, Flexibiliteit, 
Innovatief en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn 
voor National Safety and Security Group belangrijke speer-
punten. Roy draagt zijn steentje eraan bij en was onlangs actief 
in Rossum bij Hutten en het kersttrio, in Arnhem bij het maga-
piratenfestival, de Koale kermis in Ootmarsum en natuurlijk bij 
de Zwarte cross in Lichtenvoorde. Dat het laatste evenement 
zijn favoriet is zal niet verrassend zijn.

Geen podiumangst
Roy kent naast zijn gewone werkzame leven een uitgebreid 

netwerk aan verenigingen waar hij zijn bijdrage aan levert.  
Al op jonge leeftijd werd hij lid van Jong Nederland 
Harbrinkhoek, de jeugdbeweging met als pijlers sport, spel, 

De B. : van Jong Nederland tot KPJ en MVV’29, van St. Alphonsusschool tot Pius X College, 

van Weiteman tot Dannenkamp, van metselaar tot beveiliger en van 

lid van de Raad van Elf tot Adjudant van Prins Henri. En door……

Born in the Weiteman
Wie zei ook al weer dat de gemeenschap Harbrinkhoek/

Mariaparochie geen legendarische figuren meer heeft? Elke tijd 
heeft zijn eigen legendarische figuren. Mensen waar je niet om 
heen kunt, figuren die door hun aanwezigheid een stempel 
drukken op een dorp. Het leven daar kleur geven. De B is er 
zo één. Stammend uit het geslacht van de familie Goossen 
ook wel de Botterboer genoemd, kleurt Roy, alias de B., de 
kleurplaat van zijn leven. Verschillende kleuren komen naar 
voren: van het zwart-wit van de voetbalvereniging MVV’29 tot 
het blauw-groen van Jong Nederland en het blauw van C.V. De 
Dubbelkiekers. Constante factor in het geheel is de gemeen-
schap Harbrinkhoek-Mariaparochie. Hij zat er op school, ging 
er naar de kerk, woont er en deelt zijn leven met de mensen 
van de verschillende verenigingen die hem lief zijn. Roy werd 
geboren op 24 november 1977 in de Weitemanslanden in het 
gezin van Johan en Truus Goossen en groeide samen met 
Corinne en Henri op aan de Weitemansweg. De Weiteman 
luidkeels bezongen door Bruce Springsteen die als variant op 
Born in the USA toch ook zingt van “Born in the Weiteman”. 
Het maakt hem meer dan trots op zijn geboortegrond.” Je kunt 
geen school- en volksfeest meemaken of de Weiteman doet 
altijd wel ergens om de hoogste plekken mee” verklaart de 
B. niet zonder trots. “Ze gaan er daar voor” weet hij uit eigen 
ervaring. Hij woont nu naar volle tevredenheid al 7,5 jaar aan 
de Dannenkampsweg in Harbrinkhoek als buurman van Toon. 
Roy is maf van Helene Fischer, deze Duits-Russische zangeres, 
siert als achtergrondfoto zijn mobiele telefoon. Zolang deze 
31 jarige topper geen aanstalten maakt om te verhuizen naar 
Harbrinkhoek blijft Roy de meest begerenswaardige vrijgezel 
van Harbrinkhoek. Aber alles kann sich ändern.

Een leven lang leren
Na de St. Alphonsus in Mariaparochie vertrekt Roy naar de 

lts in Almelo om daar na 2 jaar St. Paul College de school te zien 
veranderen in Pius X College. Het heeft niks met hem te maken 
en hij leert er het metselen wel om. Als hij in de tweede klas zit 
gaat Roy samen met drie andere leerlingen en twee docenten 
naar Swiebodzin in Polen om daar de ingezamelde gelden te 

creativiteit en buitenleven. Hij werd na de seniorentijd zelf 
leider en beleefde met name tijdens de Ardennenkampen zijn 
“finest moment”. Het brengt hem contacten die uitmonden 
in vriendschappen die nooit overgaan. De saamhorigheid 
van Jong Nederland wordt door hem geroemd. Hij is er nog 
oproepkracht en present wanneer er een beroep op hem wordt 
gedaan. De natuurlijke overgang van Jong Nederland naar de 
KPJ bezorgt hem de bijbaan van kerstman bij de traditionele 
levende kerststal.  “Ik was de enige die geen kussen achter het 
pak hoefde en dat was wel makkelijk”, zegt hij hierover. 

Bij de KPJ komt men er al snel achter dat Roy geen podi-
umangst heeft en mag hij meedoen aan Playbackacts, 
onemanshows, korte en lange optredens. Het levert hen zelfs 
de titel Nederlands kampioen op met een, door Silvo Wigger, 
vakkundig in elkaar gezet stuk genaamd Shaka Zulu: We are 
growing. Vervolgens kan er bijna geen Oranjegala, KPJ festijn, 
Dubbelkiekersgala voorbij komen of hij doet mee. “Ik mag wel 
graag op het podium staan”, aldus Roy. Op een keer loopt hij 
in een discotheek en maakt een toevallige voorbijganger hem 
opmerkzaam dat hij veel op Frans Duijts lijkt. “Wist ik veel wie 
Frans Duijts was”, zegt Roy. Die zich vervolgens dan wel weer 
verdiept in het fenomeen Frans Duijts. Hij leert de liedjes uit 
zijn hoofd en fleurt menig feestje op met zijn vertolking van 
“Je denkt maar dat je alles mag”. Tijdens de Pinksterfeesten 
enkele jaren geleden in Albergen komt hij via Othmar Assink in 
contact met de echte Frans Duijts. Hij gaat er mee op de foto 
maar als Frans aan het zingen is op het podium, willen heel 
veel vrouwen met Roy op de foto. Als de echte Frans Duijts al 
lang en breed vertrokken is, klimt Roy op het podium en zegt 
“Albergen ik wil die handjes zien.” Het was nog lang onrustig in 
Albergen…….

MVV´29
De periode in de jeugd van MVV´29 was niet zijn meest 

succesvolle. “Ik kon niet voetballen en moest dan als dispen-
satiespeler in een of ander team meedoen”. Zijn moeder 
had van 2 shirts 1 gemaakt omdat Roy anders niet durfde te 
juichen als er gescoord was. Op zijn achttiende gaat hij naar 
de senioren en komt onder de hoede van buurman Toon en 
schopt het tot aanvoerder van MVV´29 6. Zijn positie in het 
veld wordt bepaald door de plek die op dat moment onbezet is. 
Roger Lucassen, Toon Oude Vrielink, Erik Engelbertink en Leon 
Roeloffzen zijn enkele van zijn teamgenoten. Meer dan 30 jaar 

actief als voetballer bij MVV´29 brengt hem een hoop gezellig-
heid maar levert hem geen enkel kampioenschap op. Hij lijkt er 
niet echt mee te zitten.

Dubbelkiekers
Hij is een van de mannen van het eerste uur. Wordt lid 

van de Raad van Elf en dan is plots daar het moment dat De 
Dubbelkiekers voor het eerst in hun bestaan de Sleutelprins 
mogen leveren van de gemeente Tubbergen. Broer Henri 
wordt de Sleutelprins van 2006 en vraagt broertje Roy of 
hij geen Adjudant wil worden. Roy moest er 10 seconden 
over nadenken en zei toen uiteraard JA ik wil. Het wordt een 
aaneenschakeling van hoogtepunten. De sleuteloverhandiging 
en het feest daarna is hem het best bijgebleven. Wout Oude 
Avenhuis draaide in het Oale Roadhoes de muziek, Martin 
Oude Avenhuis presenteerde en het draaiboek bepaalde 
dat er gefeest moest worden. Prins Martin Bels van C.V. de 
Spekscheeters daagt Sleutelprins Henri uit een vertolking van 
Du van Peter Maffay ten gehore te brengen. “Sierlijk maar vals” 
geeft Roy aan en daarna ging het dak er echt van af. Oh ja en 
die gehaktbal van Fleringen van 1 kilo ook niet te versmaden… 

De geweldige saamhorigheid is het meest typerende van 
C.V. De Dubbelkiekers volgens Roy. “Met meka veur meka”, de 
lijfspreuk van Prins Bennie en Adjudant Gerard brengen we al 
jaren in praktijk. Ik stop nu als lid van de Raad van Elf omdat ik 
alles al eens gezien en meegemaakt heb en kan straks gewoon 
mijn eigen feestjes uitkiezen. Ik wil Prins Jurgen en Adjudant 
Martijn een topcarnavalsjaar toewensen en ze moeten vooral 
genieten…..
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       Een kunstwerk,      dat kunstwerk, 
   dat Tubbergen nog       bruisender maakt

De Sleutelcommissie verdeelde de taken goed en maakte 
gebruik van haar netwerk. Er moest iets gebeuren tijdens de 
Sleuteloverhandiging, het moest een semipermanent karakter 
krijgen, het moest het cultureel erfgoed van de gemeente 
Tubbergen uitbeelden en zeker ook de eenheid die de gemeente 
Tubbergen kent. Tubbergen blijft Tubbergen was het statement. 
Al meer dan 200 jaren is er nooit getornd aan de gemeente-
grenzen en dat moet wat De Dubbelkiekers betreft ook de 
komende 200 jaar niet gebeuren. 

Als je in de gemeenschap Harbrinkhoek-Mariaparochie 
denkt aan het ontwerpen en vervaardigen van een kunstwerk 
kom je al snel bij Alfons Oude Avenhuis terecht. Hij ging aan 
het denken, schetsen en tekenen. Kunstenaars moet je even de 
tijd gunnen en binnen twee weken had Alfons zijn plan gereed. 

Ter gelegenheid van het feit dat Prins Jeroen en Adjudant Edwin vorig jaar over de gehele 

gemeente Tubbergen mochten heersen moest er in de ogen van de Sleutelcommissie iets 

aparts gebeuren. Moesten we als Dubbelkiekers een trend zetten die nog jarenlang navol-

ging kan krijgen, iets om Tubbergen nog bruisender te maken. Iets dat te maken heeft met 

carnaval en met de gemeente want je zult maar de baas van de gemeente Tubbergen zijn. 

Dat moet gevierd worden. 

Het zou de gemeente Tubbergen moeten worden in staal en 
elke kern zou als een deel van een korenaar afgebeeld worden. 

Staal was snel geregeld en bij de firma Bomech in Albergen, 
waar Joost Oude Avenhuis werkt, werden de eerste onderdelen 
van het frame dat de gemeente moest uitbeelden geknipt. Het 
laswerk vond plaats in het Kulturhus van Gerard en door Sjoerd 
Nijmeijer, in Harbrinkhoek. Het vervoer van het grote kunst-
werk nam CombiGlas-Gait Kreuwel uit Geesteren enkele keren 
voor zijn rekening. De palen die als ondersteuning van het 
kunstwerk zouden dienen werden betrokken bij Tifa Groothuis 
in Mariaparochie. Het ijzerwerk werd schoongemaakt door 
Hans Velthuis, Ties en Henny Oude Geerdink en het geheel 
werd keurig van een verflaag voorzien door Benny Mensink in 
zijn bedrijf in Tubbergen. De sleutel werd in kunststof vervaar-
digd door Marco Geerink in zijn bedrijf aan de Haarbrinksweg 
in Geesteren. De plaatsing van het houten frame werd mede 
verzorgd door Jeroen Oosterik uit Manderveen, die was inge-
schakeld door Mark Voshaar van Oude Wesselink bronbema-
ling uit Geesteren, en de gemeente Tubbergen zorgde na de 
carnavalsperiode voor de opslag van het geheel. Kortom nogal 
wat mensen waren bij het kunstwerk betrokken. 

Alle Prinsen zorgden voor zand uit de dorpen waar ze 
afkomstig van waren en Prins Jeroen onthulde vakkundig het 
kunstwerk met de sleutel op de korenaar van Harbrinkhoek/

Mariaparochie. Het kunstwerk fleurde het gehele gemeente-
huis op en was een echte aanwinst. 

Het nieuwe seizoen zal C.V. de Papsleef’n uit Geesteren 
met Sleutelprins Martin en Adjudant Bas het kunstwerk weer 
gebruiken en zal de gemeentesleutel prijken op de korenaar 
die Geesteren heet. Wij wensen hen veel plezier en willen niet 
nalaten alle betrokkenen bij het kunstwerk nogmaals enorm 
te bedanken zonder jullie medewerking was het zeker niet 
mogelijk geweest. 



AutoRijschool 
FONS NIJ    AND 

Harbrinkhoek 
O546-865796 / 06 -51216353 

f.nijland@hetnet.nl 
 

Voor een goede en betaalbare 
Rijopleiding. 

Ook automaat lessen mogelijk! 
Informeer naar prijzen en pakketten. 

Heren & Damessalon

MEUBELEN

TUBBERGEN

KLEDINGREPARATIEHAARSTUDIOBAKKERIJBLOEMEN & PLANTEN

HUUB

SCHRAMEIJER

SLIJTERIJ
‘T RAEDHUYS

MADLININ2HAIRDE KLEIBAKKERWENTRUP

OOGMODE
OPTOMETRIE

HAASEWINKEL HULSHOF
KEURSLAGER

EXPERT
TUBBERGEN

NEW STYLE
SHOES & FASHION
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  www.vistaria- Schaap.nl 

* De lekkerste Hollandse nieuwe, AD haringtest cijfer 8,5 
* Gerookte -,verse - en gebakken vis 
* Verse mosselen en verse sushi 
* Vismenu s om mee te nemen of bij ons op te eten 

 

    Uw Visspecialist 
        Van het jaar  
 Beoordeeld met goud! 

 

    
 
 
 

Ootmarsumsestraat 296, Almelo. Tel. 0546-864709 ‘s maandags gesloten 



   Huls Afbouw 
 Gipswanden 
 Wandafwerking 
 Stukadoren 

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

 

Kom na de carnaval 
werken aan je 
conditie...

dedubbelkiekers.nl is ontwikkeld door:

internet professionals



De enige echte
   uit Italië...

bel voor meer informatie naar 

0546 866 977

of ga naar

www.piaggioapemobile.nl

AL vanaf
€3975,-

excl. BTW

AANNEMINGSBEDRIJF DUMPERBOUWLANDBOUWMECHANISATIE LOON- & GRONDVERZET

www.poppink-reutum.nl

zitmaaiers - gazonmaaiers - bladblazers - heggescharen 
motorzagen - tuingereedschappen - afrastering - laarzen 

reparatie tuinmachines in eigen werkplaats

Hinvertsweg 26  Albergen     -     Agelerweg 11 Reutum

KOM 
NAAR ONZE MEGASTORE, HOFSTRAAT 3 IN BORNE!
    MEER DAN 
        1250 M2 PUUR 
CARNAVALS-
              PLEZIER!

WWW.CARNAVALSLAND.NLWWW.CARNAVALSLAND.NL

NAAR ONZE NAAR ONZE MEGASTORE, MEGASTORE, HOFSTRAAT 3 HOFSTRAAT 3 IN BORNE!
    MEER DAN 

HOFSTRAAT 3 HOFSTRAAT 3 

De juiste  par tner  voor  e lk  feest !

        1250 M        1250 M22 PUUR  PUUR 
CARNAVALSCARNAVALS--
              PLEZIER!              PLEZIER!

    MEER DAN 
        1250 M
CARNAVALSCARNAVALS
              PLEZIER!              PLEZIER!

    MEER DAN 
        1250 M
CARNAVALSCARNAVALS

825 mm

395 mm
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Reglement Optocht
Opgave
Deelnemers aan de optocht kunnen zich uitsluitend 

opgeven via de website van De Dubbelkiekers:
www.dedubbelkiekers.nl. In het hoofdmenu klikt u op 

‘Optocht’ en vervolgens in het submenu op ‘opgaveformulier’.

In de volgende vijf categorieën zijn prijzen te 
winnen:

Grote wagens 
Hieronder verstaan we een wagen (welke motorisch wordt 

voortbewogen) langer dan 6 meter, inclusief dissel, exclusief 
het gemotoriseerde voertuig.

Kleine wagens
Dit is een wagen korter dan 6 meter, inclusief dissel, exclu-

sief het gemotoriseerde voertuig, tenzij het gemotoriseerde 
voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde thema. Dan valt 
het onder de grote wagens.

Loopgroepen
Hieronder verstaan we een groep vanaf 3 personen met 

eventueel een wagen of constructie welke wordt getrokken  
en/of geduwd (door een groep).

Eén- en tweelingen
Alleen of met zijn tweeën lopend of gemotoriseerd en 

mogen voorzien zijn van een wagentje.
      
Basisschoolleerlingen
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de 

basisschool.

Je kunt je inschrijven voor één onderdeel. Mocht je een 
grote wagen hebben met daarachter een loopgroep, dan mag 
je zelf bepalen voor welk onderdeel je je inschrijft. Of voor één 
van de wagens, of voor de loopgroepen.

De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel 
of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder geval 
niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury samen met de 
Kiekersdagcommissie de classificatie bepalen.

Nummering
De deelnemende wagens, groepen en eenlingen worden 

genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De deel-
nemers moeten, aan beide zijkanten van hun voorstelling, op 
duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. De deelname-
nummers worden uitgereikt op de verzamelplaats. Deze plaats 
zal duidelijk worden aangegeven.

Opstellen/ verzamelplaats
Alle deelnemers moeten zich een half uur voor aanvang van 

de optocht verzamelen op of rondom de parkeerplaats naast de 
kerk. Dit wordt aangegeven.

Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand zodat 
het overzichtelijk blijft. Zo wordt geen deelnemer over het 
hoofd gezien.

Afmetingen
Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, 

geparkeerde auto’s e.d. kunnen de ruimte langs de route 
beperken.

Houd hier rekening mee bij het maken van de wagens. 
De route is te vinden op de site, www.dedubbelkiekers.nl  
en in het Dubbelkiekersblad.

De jurering
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende 

plaatsen langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt 
onder andere op idee, presentatie en verzorging.

Richtlijnen
Om problemen voor, tijdens en na de optocht te voor-

komen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen opgesteld. 
Dit reglement is te vinden op www.dedubbelkiekers.nl. Tevens 
kan dit worden aangevraagd via optocht@dedubbelkiekers.nl 
of bij Jeroen Egberink, aanspreekpunt vanuit de Raad van Elf 
voor de Kiekersdagcommissie: 06-14101242.

Na afloop van de optocht worden de prijzen 
uitgereikt in Residentie Kampkuiper.

Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht 
verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de 
optochtcommissie. In alle gevallen waarin de richtlijnen 
niet voorzien, beslist de Kiekersdagcommissie.

Let op!
Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alcoho-

lische drank tijdens de optocht worden uitgesloten van 
prijzen.

Deelnemers die voortijdig de route verlaten worden 
uitgesloten van prijzen.

Route optocht 6 februari
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. Er komen steeds meer 
wagenbouw groepen bij. Als vereniging vinden wij dit uiter-
aard geweldig en hopen dat deze trend zich in de toekomst 
zal voortzetten. 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 bekent zal worden gemaakt en de 
prijzen zullen worden uitgedeeld.

OPGAVE: VIA DE WEBSITE!! www.dedubbelkiekers.nl
 (onder het kopje optocht in het hoofdmenu)

Gaarne willen wij omwonenden aan de optocht verzoeken, 
de route zoveel mogelijk obstakelvrij te maken, zodat de stoet 
ongehinderd doorgang kan vinden! Probeert u uw huis en 
straat zo mooi mogelijk te versieren!

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
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Albergen

INTERNET
MARKETING

GRAFISCHE
VORMGEVING

SOCIAL
MEDIA

WWW.HETWEEMSEL.NL

Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027

3050 mm

900 mm

 

                                                                                 

... wat hebben wij u te bieden in 2015…. 
 Een samenwerking tussen kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie. 
 Een samenwerking met de thuiszorg ZorgAccent in Albergen en Mariaparochie/Harbrinkhoek voor de thuiswonende ouderen. 
 Specialisatie in handtherapie. 
 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. 
 Fitness  op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de Haambrink onder leiding van fysiotherapeut. 
 Specialisatie in schouder en aangesloten bij schoudernetwerk. 
 Manuele therapie aangesloten bij rug netwerk. 
 Inloopspreekuur in Albergen op locatie r.k.s.v. De Tukkers maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

 Dry needling en acupunctuur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

, Slagenweg 9, 7614 LS Mariaparochie. 

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

 



AUTOSCHADE HERSTEL B.V.

Schade?
24 uur per dag bereikbaar! 

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

CALB001



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 

De Dubbelkiekers 2012 jos 5.indd   77 17-01-12   08:53

www. .com
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Jabé	Reclame		 	 Weidevogel	Reclameproducties		 Fox	Eetcafé	 	 Nijland	Voegwerken	
	 HV	Installaties	 	 Gebroeders	Heinhuis	 	 	 L&S	Specials	 	 Ten	Velde	Busverhuur	
	 Silvo	Wigger	Bouw	 JWP	Waterservice	 	 	 De	Kikkerpoel	 	 Autobedrijf	G.	van	Buul	

Café	Nobbenhuis	 KroeseWevers	Accountants	 	 Velten	Media	 	 Tibbe	Restaurant	&	Zalencentrum	
Lesscher	Autoschade	 Grolsch	Brouwerij	 	 	 Welman	Calculaties	 v.d.	Bosch	&	Fikkert	Drukkerij	BV

	 De	Groene	Taxi		 Kuipers	EP	Radio	&	TV	 	 	 Ter	Beek	Reizen	 Brusche	Electrotechniek	BV	
Total	Rent			 	 Oerbekke	Onderhoud	&	Renovatie	 Multimedia	Center	 Café	Steggink	
Kookrijk	Kookstudio	 Aannemersbedrijf	Hoek		 	 Deli	XL	 	 	 Wooncentrum	 	
Rent	a	Plant	 	 Hannink	Landschaps-	en	tuinadvies	 Vistaria	Schaap		 Lesker	Bouwkundig	Tekenburo	 	
De	Woonderij	 	 Postel	Tentenverhuur	BV	 	 Gebr.	Poppink	 	 Haarhuis	Bouwbedrijf	Albergen	

News	Outside	 B&K	Bouwbedrijf	BV	 	 	 Huls	Afbouw	 	 Meulenkamp	Tweewielers	 	 Gerbert	Paus	Montage	
’t	Café	op	Wielen	 Lucas	IT	/	De	Weemsel	 	 Kapsalon	Huub	 	 Bouwbedrijf	Kemperink	BV	 	 Autorijschool	Nijland	 	
Albo	Deuren	 Oude	Geerdink	Tegels	&	Sanitair		 Jos	Overmeer	Tweewielers	 Ondernemers	Tubbergen	Zuid							 Kinderopvang	Bambino	 	
Dancing	Bruins	 August	Grootelaar	Schilderwerken	 Bouwbedrijf	Westerhof	BV	 Stoffengroothandel	Kamp	 	 Autoschadeherstelbedrijf	Goossen	
De	Boderie	 Diamantboor-	&	Fraisbedrijf	Geuke	 Zalencentrum	Morshuis	 AGI	Verlichting	 	 	 Groothuis	Timmerfabriek	
Slagerij	Hemmer	 Kottink	Café		l		Zalen		l		Slijterij	 	 Nijhuis		Vloerenbedrijf	 Primera	Tubbergen	 	 											 Medisch	centrum	Mariaparochie				
’t	Oale	Roadhoes	 Administratiekantoor	Frank	Kamphuis	 COOP	Munster	Albergen	 Kamphuis		Sloopwerken	 	 Autoservice	Letteboer	
Lenferink	Auto’s	 Linneman	Bouw	&	Advies	 	 Zalencentrum		Spalink	 Timmerhuis	Onroerend	Goed	 	 Kapsalon	Milou	
Carnavalsland		 Huzink	Bouwmaterialen	 	 BPMvanmijnauto.nl		 	 Café	Restaurant	Fraans	Marie	 	 Flowquip	process	solutions	 	
Soccer	Inside	 Autobedrijf	J.M.		Alberink	VOF	 	 J.	ter	Horst	Aannemersbedrijf	 Heisterkamp	Drankenhandel	 	 Studio	Sport	Tubbergen	
Rikhof	Tuinen	 Fysiotherapie	Harbrinkhoek-Mariaparochie		Vuurwerkkanjer	 		 	Autototaal	Tubbergen/Schröder	Carwash	 Rikmanspoel	Tuinen	 	

Top 5 meest gehoorde uitspraken met carnaval:
1. Alaaf
2. Biertje?
3. Tot morg’n
4. Eem piss’n
5. Ist a zo laat

 Top 10 dingen die je alleen met carnaval doet:
1. Uren besteden aan een outfit en er dan alsnog als een 
 imbeciel uitzien.
2. Liters maar dan ook liters drank weg werken voor acht uur 
 ‘s avonds (alcoholisten niet mee gerekend die hebben alle 
 dagen carnaval).
3. Vrijwillig achter stinkende, dronken en lelijke mensen  
 hossen. Ook wel bekend als de polonaise.
4. Keihard mee blèren met carnavalshits zoals: Seks met die 
 kale, toet toet toeter op mijn waterscooter en cowboy en 
 indianen. Natuurlijk kunnen de bijbehorende dansjes niet 
 achterblijven.
5. Plassen op vieze wc’s die zijn ondergepiest en gekotst.
6. Teveel betalen voor waterbier en flugel.

7. Een gigantische kater hebben van de dag ervoor maar 
 doodleuk twee uur later weer verkleed naar de volgende 
 optocht gaan.
8. Iedereen aardig vinden en aanspreken.
9. Zonder jas teruglopen naar huis/tent/café. Op de dag zelf 
 leek het nog geen probleem want hoezo is het koud dan 
 buiten (aderen vol met antivries) maar een dag later: 
 Hatsjoe, kuche, kuche.
10. Selfies op Facebook posten die op dat moment heel leuk 
 lijken. Een dag later blijkt echter duidelijk dat je inzicht wat 
 betreft ‘wat te posten op Facebook’ erg vertroebeld is.

Top 5 wat te doen als je elkaar kwijt bent  
met carnaval:
1. Hysterisch met je telefoon zwaaien op zoek naar netwerk 
 om een app te kunnen versturen.
2. Kijken bij de wc’s, muntverkoop, vaste plek waar jullie 
 normaal staan, EHBO en bij de brommers.
3. Balen dat de ander de pot beheerd.
4. Vragen aan willekeurige dronken mensen of ze diegene 
 gezien hebben.
5. Gewoon nieuwe vrienden zoeken en je daar de rest van de 
 dag mee vermaken.

Top, Top en Top!
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