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Een Prins en Adjudant die eerst lid waren van de Raad 
van Elf maakt dat hier wat nieuwe leden bij moesten komen. 
Met Jurgen en Martijn namen ook Ramon ten Velde en Frans 
Braakhuis afscheid van de Raad van Elf dus in plaats van 
twee nieuwe leden zullen vier nieuwe Raad van Elf-leden zich 
verderop in dit blad aan u voorstellen. Jurgen, Martijn, Ramon 
en Frans onwijs bedankt voor al jullie inzet de afgelopen jaren. 

2017 wordt het jaar van Prins Sebastiaan en Adjudant Frank 
en hun partners Manon en Hugo. Ook zij hebben voor De 
Dubbelkiekers weer heel wat in petto. Kent u ze nog niet?  
Niet getreurd; na het lezen van dit blad komt dat vast goed 
net zoals met de vele andere mooie onderwerpen die aan bod 
komen. 

Wij wensen u dan ook veel leesplezier en rest ons nog u 
allen uit te nodigen voor de verschillende carnavalsactiviteiten 
dit jaar. Wees welkom!!! 

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

Voor u ligt alweer het Kiekersblad van 2017. Voorbode van een nieuwe carnavalsperiode 

geleid door Prins Sebastiaan en Adjudant Frank en hun partners. 

Om te beginnen willen we in dit voorwoord eerst onze 
vormgever Jos van het Reve benoemen. 

Al jaren zorgt hij er voor dat dit prachtige blad zijn vorm 
krijgt. En dat met altijd verlate copy, wisselingen van de 
inhoud, mindere kwaliteit foto’s (laatste jaren is dit probleem 
grotendeels verholpen door de foto’s van Jos Galgenbeld maar 
toch) etc. etc. 

Jos via deze weg willen wij je onwijs bedanken voor je 
jarenlange inzet en hopen we dat we nog vele jaren mogen 
samenwerken!!! 

Jos is natuurlijk niet de enige persoon die zich zo inzet 
voor dit blad of voor CV De Dubbelkiekers dus daarom maken 
we van de gelegenheid gebruik om iedereen die zich op welke 
manier dan ook inzet te danken. Zonder vrijwilligers geen 
carnaval. 

Dus voor allen driewerf Alaaf!!!

2016 ligt reeds achter ons maar wat was het een prachtig 
carnavalsjaar met onze Hoogheden Prins Jurgen en Adjudant 
Martijn en de Hofdames Mirjam en Floor. Ze kwamen en gingen 
met veel kabaal. Hun vertolking van de Blues Brothers is onder-
tussen legendarisch. 
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 Van de voorzitter
Beste lezer,

Carnaval 2016 – 2017 is reeds in volle gang. Wat mooi om te ervaren dat het carnavalsfeest 

enorm leeft in onze gemeenschap. Dit komt mede tot uiting door een nieuwe wagenbouw 

vereniging die is opgericht ‘Altiéd Skík’. Ik wens deze vereniging veel plezier en succes toe in 

de optochten die zij gaan bezoeken. Onze gala wordt elk jaar beter bezocht en geheel gevuld 

met deelnemers uit Harbrinkhoek / Mariaparochie. Voor het eerst hebben we meer aanmel-

dingen gehad dan dat wij kunnen onderbrengen tijdens het gala. Fantastisch!

Graag neem ik jullie nog even mee naar het afgelopen jaar. 
Prins Jurgen en Adjudant Martijn hebben er een grandioos festijn 
van gemaakt. Op voortreffelijke wijze hebben zij de ‘steek onder 
water’ in ontvangst genomen en B&W hier verbaal op de hak 
genomen. Ook is het kunstwerk dat door CV De Dubbelkiekers aan 
de gemeente Tubbergen is aangeboden, door ons terug gehaald 
en prominent voor het gemeentehuis geplaatst. Dit omdat de 
gemeente niet goed wist wat ze met ons kunstwerk aan moesten. 

Ook op het gebied van sponsoring hebben wij niet mogen 
klagen. Vele sponsoren zijn ons ook in economische moeilijkere 
tijden trouw gebleven, en dit zorgt voor een goede basis onder onze 
vereniging. Alle sponsoren hartelijk dank voor jullie steun. 

Afgelopen jaar was mijn 1e jaar als voorzitter. Ik heb dit als een 
fantastisch jaar mogen ervaren. Alles heeft in grote lijnen goed 
gefunctioneerd en er hebben zich geen vervelende randzaken voor 
gedaan. Daarom wil ik het bestuur, alle commissies en iedereen 
die zich heeft ingezet voor onze vereniging hiervoor hartelijk 
bedanken. 

Dan weer terug naar dit seizoen. Prins Sebastiaan en Adjudant 
Frank. Voor velen een verrassing en voor velen twee onbekenden. 
Mooier kan het niet, want op deze wijze wordt er gezorgd voor 
verbinding binnen ons Dubbeldorp. Als bestuurslid van CV Noord 
Proost zal Sebastiaan dit seizoen uit een ander vaatje moeten 
tappen, maar dat zit wil snor. Ik wens jullie veel plezier in de 
komende carnavalsperiode, maak er een mooie tijd van.

Rest mij iedereen een mooie carnavalstijd toe te wensen en 
hopelijk mogen wij u begroeten op één of meerdere van onze 
activiteiten.

Driewerf Alaaf en völle wille,

Edwin Kroeze
Voorzitter CV De Dubbelkiekers 

Voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord 

schrijf ben ik nog maar een paar weken 

verwijderd van mijn burgemeesterschap 

van de gemeente Tubbergen. Iets waar ik 

ontzettend naar uitkijk. Tubbergen is een 

mooie gemeente en de inwoners vormen 

een hechte gemeenschap met elkaar, maar 

ook in de dorpen afzonderlijk. Het vereni-

gingsleven draagt hier uiteraard aan bij: 

sportverenigingen, muziekverenigingen en 

natuurlijk ook de carnavalsverenigingen. 

Carnaval leeft ontzettend binnen de 

gemeente Tubbergen. Dat blijkt alleen al uit 

het feit dat vrijwel elk dorp niet één, maar 

meerdere carnavalsverenigingen heeft.  

Vele uren wordt met man en macht gewerkt 

aan prachtige wagens en schitterende 

kostuums, alles om het publiek te verwon-

deren. Een bijzonder mooie traditie die 

gekoesterd moet worden.  

Ik ben opgegroeid in Oud Lutten. Dit dorp 

was voornamelijk protestant, hoewel ik wel 

Katholiek opgevoed ben. Carnaval werd in 

onze streek maar op heel bescheiden schaal 

gevierd. Wij hebben daar nooit aan meege-

daan. Zelf ben ik dus geen carnavalsvierder, 

tenminste nóg niet. Ik houd echter wel van 

een feestje op zijn tijd, dus ik kijk er ontzet-

tend naar uit om het echte carnaval te leren 

kennen. Ik ben zeer benieuwd naar de prach-

tige praalwagens en fraaie kostuums in de 

optochten, maar ook naar de gala-avonden. 

Ik laat mij graag verrassen door dit kleur-

rijke feest.

Ik wil iedereen dan ook een bijzonder feeste-

lijk carnaval toewensen. 

 

Uiteraard sluit ik af met de carnavalsgroet:

ALAAF!

Wilmien Haverkamp-Wenker
Toekomstig burgemeester Tubbergen
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 Prins Sebastiaan I                          en Adjudant Frank I
voor een hapje en een drankje. Het is niet verplicht maar wel 
erg relaxed en gezellig. De perfecte manier om het weekend in 
te luiden.

We hebben deze heren en dame een aantal vragen voorge-
legd en de antwoorden volgen hierna:

Hoe en wanneer ben je gevraagd  
en wat was je reactie?
Sebastiaan: “Midden augustus 2016 werd ik gebeld door 

Jos Smook of hij langs mocht komen voor een informatief 
gesprek.” Zo gezegd, zo gedaan. Bij Sebastiaan ging nog geen 
belletje rinkelen, hij dacht dat Jos waarschijnlijk langs zou 
komen voor sponsoring. Het was Manon die echter zei: “Ze 
komen toch niet om te vragen of je Prins wilt worden?” 

Op een mooie zomeravond eind augustus kwamen 
Jos Smook en Martin oude Avenhuis langs en ja hoor daar 
kwam de vraag: “Wil je dit jaar Prins worden van CV De 
Dubbelkiekers?” Het eerste antwoord van Sebastiaan was 
direct: “Ja dat kan, maar dan heb ik nog wel een aantal vragen 
en suggesties.” 

- Hoe druk ben je ermee? 

- Is het de bedoeling dat 
Manon overal mee naar 
toe gaat i.v.m. twee 

kleine kinderen? 

- Mag ik zelf mijn Adjudant 
kiezen?

Daarop werd geantwoord dat dat allemaal punten zijn waar 
Sebastiaan prima zelf invulling aan mocht geven. Natuurlijk 
moest Sebastiaan nog wel in overleg met Manon en Manon 
was in eerste instantie wat sceptisch maar ging uiteindelijk 
wel overstag. En daarmee was de Prins bekend en was er eind 
augustus in principe al witte rook. Natuurlijk moest Sebastiaan 
nog wel zijn Adjudant kiezen en al vrij snel had hij bepaald 
dat dat Frank moest worden. Heel bewust aangezien ze een 
goede klik hebben samen en omdat Frank een goede bekende 
is binnen Harbrinkhoek – Mariaparochie en De Dubbelkiekers. 
Op een woensdagochtend om 08.30 uur (hoe bedenk je het, 
niet echt een carnavalesk tijdstip immers) werd Frank gebeld 
door Sebastiaan. Met de vraag of hij Adjudant wilde worden? In 
eerste instantie schoot Frank enorm in de lach en dacht hij dat 
het een grapje was. Nadat Frank begreep dat het een bloedse-
rieuze vraag was besloot hij er over na te denken. Vervolgens 
heeft Frank overlegd met Hugo en Hugo’s eerste reactie was: 

Waar vorig jaar nog gekozen werd voor een Prins en Adjudant binnen de eigen  

vereniging, heeft CV De Dubbelkiekers dit jaar gekozen voor een Prinsenpaar  

dat hier wat verder afstaat. Alhoewel de Adjudant natuurlijk geen onbekende  

is aangezien Frank al enkele jaren actief is als hofdame aan de zijde van oud  

Prins Hugo I. 

De benoemingscommissie, bestaande uit Martin oude 
Avenhuis, Jos Smook en Carmen Bos, is het ook in hun tweede 
jaar gelukt om weer een ijzersterk Prinsenpaar op de been te 
krijgen. Dit jaar staan Prins Sebastiaan I en Adjudant Frank 
aan het roer van De Dubbelkiekers en zij worden bijgestaan 
door hun partners Manon en Hugo. Er is gekozen voor Prins 
Sebastiaan I omdat daarmee een verbinding is gelegd met 
de nieuwe wijk Almelo Noord Oost waar ook de nieuwe 
carnavalsvereniging Noord Proost is gevestigd. Hopelijk 
brengt deze verbinding nog meer actieve carnavalsvierders 
naar ons mooie Dubbeldorp tijdens de gala’s en natuurlijk 
de inmiddels fenomenale Kiekersdag. Om snel te integreren 
binnen Harbrinkhoek-Mariaparochie en in het bijzonder 
De Dubbelkiekers heeft Prins Sebastiaan gekozen voor een 
Adjudant uit het dorp zelf. Een mooie vorm van Yin-Yang zeg 
maar. We gaan eens nader kennis maken met dit Prinsenpaar.

Het is Prins Sebastiaan Masselink I die dit jaar de scepter 
zwaait over ons mooie Dubbeldorp samen met Adjudant 
Frank Nijhoff. Sebastiaan, 36 lentes jong, 
is geboren en getogen in Tubbergen. 
Momenteel woont Sebastiaan samen zijn 
vrouw Manon Masselink, 35 lentes jong, 
alweer 3 jaar aan de Van der Waalslaan in de 
nieuwe wijk Almelo Noord Oost. Sebastiaan en 
Manon hebben twee kinderen; dochter Yfke van 
vijf en zoon Douwe van twee jaar. Yfke gaat naar de 
St. Alphonsusschool in Mariaparochie. Zoals gezegd 
wordt Prins Sebastiaan bijgestaan door Adjudant Frank Nijhoff, 
33 jaar jong en daarmee de benjamin van dit kwartet.

Frank is woonachtig in het mooie Harbrinkhoek aan de 
Walboersweg samen met zijn partner en oud Prins Hugo Olde 
Olthof, 46 jaar. Frank en Hugo kennen elkaar sinds 2011 en 
wonen sinds 2012 samen. Hugo heeft twee kinderen, Maurits 
en Barbara die gedeeltelijk bij ze wonen. 

Sebastiaan en Frank kennen elkaar van de wekelijkse vrij-
dagmiddagborrel, oftewel de vrijmibo, bij Tibbe. Elke vrijdag na 
een werkweek komen ze daar met een vriendengroep samen 
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“Bij twijfel moet je het doen! Je wordt maar één keer 
gevraagd!” Vervolgens heeft Frank nog gevraagd of het haal-
baar is wat betreft werk en toen ook dat haalbaar bleek te zijn 
hebben de beide heren een afspraak gemaakt om samen met 
de partners om tafel te gaan. Dit gesprek was bedoeld om af 
te stemmen hoe ze het jaar aan willen vliegen als Prinsenpaar. 
Al snel bleek dat ze op een lijn zaten en daarmee was de kogel 
door de kerk. Het nieuwe Prinsenpaar voor het carnavalssei-
zoen 2016-2017 was een feit. 

Opleiding en werk
Sebastiaan: “Na de basisschool ben ik naar het voortgezet 

onderwijs in Almelo gegaan. Daar heb ik eerst havo en vervol-
gens vwo gedaan. Daarna ben ik naar de Hogeschool Enschede 
gegaan waar ik de studie Management Economie en Recht 
(MER) heb gevolgd. Tijdens deze studie heb ik Manon leren 
kennen. Na deze studie met goed gevolg te hebben afgerond 
ben ik Nederlands Recht gaan studeren aan de Universiteit 
van Nijmegen. Ook deze studie heb ik versneld (in 2 jaar) met 
goed gevolg afgerond en sindsdien ben ik advocaat en eigenaar 
van mijn eigen advocatenkantoor Brusse en Masselink aan de 
Wierdensestraat in Almelo. Naast het kantoor in Almelo heb ik 
ook een locatie in Tubbergen, vier beschermingsbewindkan-
toren, twee in Almelo, één in Almere en één in Zwolle en een 
opleidingsinstituut in Zwolle”.

Manon: “Na de basisschool in Tubbergen heb ik havo 
gedaan op het Canisius in Almelo. Daarna ben ik, net als 
Sebastiaan, de MER gaan doen aan de Hogeschool in Enschede. 
Ook ik heb deze studie met goed gevolg afgerond en ben 
gaan studeren aan de Universiteit van Nijmegen. Ik heb daar 
de studie Notarieel Recht gedaan in deeltijd. In die periode 
woonde ik al deels samen met Sebastiaan. Momenteel werk ik 
drie dagen per week als kandidaat notaris bij VWZ Notarissen 
in Tubbergen. Naast deze drukke baan ben ik mama van Yfke 
en Douwe.”

Frank: “Ik ben de benjamin van dit kwartet en een soort 
van eeuwige student geweest. Zo heb ik na de basisschool 
havo gedaan aan het Erasmus in Almelo en daar heb ik zeven 
jaar over gedaan, zo creëer je ook een soort van vwo-gevoel 
;-). Na de havo ben ik naar de Hogere Textielschool gegaan 
in Enschede. Over deze studie heb ik acht jaar gedaan. 
Uiteindelijk wel met goed gevolg afgerond waardoor Frank 
zich Ingenieur in de Textielkunde mag noemen. Door gedu-
rende mijn studie deel te nemen aan de Instituut-raad en later 
de Academie-raad kon ik niet van school worden gezet.” Een 
slimme zet dus. Wanneer Frank dit verteld is Hugo in shock, 
hij zegt namelijk tegen Frank: “Toen ik je leerde kennen was je 
dus net een jaar afgestudeerd….. ☺☺“ Frank vertelt verder: “Ik ben 
afgestudeerd bij Only-M en kon na het afstuderen daar blijven 
werken voor tien uur per week. Inmiddels werk ik er fulltime.”

Hugo: “Ik ben na de basisschool naar de Canisius gegaan en 
daarna naar het van Rhijn College. Nu heb ik mijn eigen bedrijf: 
Olde Olthof Autoruiten. Met dit bedrijf houd ik me meer 
dan fulltime bezig en nog steeds met erg veel plezier. Waar 
Olde Olthof zich in eerste instantie alleen met autoruiten 
bezighield hebben we inmiddels een nieuwe activiteit 
ontplooid; Piaggo’s. Een Piaggo is een Italiaanse 
legende op drie wielen en wellicht hebben jullie 
deze mobielen al gezien in voorgaande optochten.” 
Naast dat Hugo oud Prins is, is hij ook een oud lid 
van de Gala-commissie.

Vrije tijd en hobby’s
Naast de drukke banen die alle vier hebben 

is er toch ook zeker nog tijd voor hobby en 
ontspanning.

Sebastiaan: “Naast mijn werk zit ik in het 
bestuur van de Profronde Almelo en ben ik 
voorzitter van de Raad van Toezicht Katholiek 
Onderwijs Noordoost Twente. Ook ben ik 
actief betrokken bij de businessclub van 
Heracles.

Verder houd ik me in mijn vrije tijd 
graag bezig met rally rijden, ben ik een 
enorme ski-fanaat (ik ben zelfs ski leraar 
geweest) en ben ik een fanatieke moun-
tainbiker.” Druk baasje dus. En alsof dat 
nog niet genoeg is zit Sebastiaan sinds vorig 
jaar in het bestuur van CV Noord-Proost. 

Manon: “Als je hoort hoe druk Sebastiaan is 
vraag je je af hoe dat thuis gaat maar daarvoor 
sta ik er. Ik zorg dat alles thuis in het gezin 
op rolletjes loopt en dat alles geregeld is. 
Op deze manier vul ik hem mooi aan en dat 
maakt dat we een goed duo zijn.” Manon 
geeft aan in de besturen te zitten van 
de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF) 
en de Doopwerkgroep Harbrinkhoek 
Mariaparochie. Verder houdt ze net als 
Sebastiaan van skiën en doet ze graag 
leuke dingen met de kinderen.  
“Als tegenhanger van al deze drukke 
en actieve hobby’s houd ik ook van 
lezen en puzzelen en op z’n tijd 
zoek ik de gezelligheid op met 
vriendinnen onder het genot van 
een lekker glas wijn.”

Frank: “Ik heb een grote hobby: 
kerst! Dit is DE tijd van het jaar voor mij. Geweldig 
vind ik het. Ik houd van etaleren en inrichten en 
wanneer kan dat nu beter dan in deze periode.” 
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Sinds 2007 is Frank vanuit een eigen onderneming druk 
met etaleren en inrichten. Wanneer je wilt weten hoe gek 
Frank van kerst is, is het goed om een kijkje te nemen bij het 
huis van Frank en Hugo, dat zegt genoeg. Al deze creativiteit 
maakt hongerig en als tegenhanger heeft Frank nog een hobby: 
uit eten gaan, het liefst samen met Hugo. Wat bijna niemand 
weet is dat Frank 16 jaar aan stijldansen heeft gedaan op hoog 
niveau. Zo is hij een aantal keer kampioen geweest van de 
hoofdklasse. Doordat er echter te veel tijd in ging zitten is hij in 
2012 gestopt.

Hugo: “Ik ga af en toe hardlopen om fit te blijven en mijn 
hoofd leeg te maken. Voor de ontspanning lees ik graag een 
boek of autoblad of drink ik een wijntje bij de open haard. 
Tevens houd ik, net als Frank, van uit eten gaan en thuis visite 
ontvangen.” Een Bourgondische gezamenlijke hobby dus. Hugo 
en Frank hebben nog een gezamenlijke hobby, namelijk auto’s. 
Dat is een passie en ze kunnen dan ook enorm genieten van 
hun Alpha Spider. “Tot slot ga ik graag een weekend weg, ski 
ik een keer per jaar en hebben we met een paar vrienden een 
wekelijkse kaartclub.”

Wat is jullie verleden en ervaring met carnaval / 
De Dubbelkiekers?
Sebastiaan: “Ik ben niet opgeroeid met carnaval maar 

sinds vorig jaar ben ik wel bestuurslid van de nieuwe 
carnavalsvereniging Noord Proost. Leuk om te doen en 
op deze manier hoop ik weer meer binding te krijgen met 
Harbrinkhoek-Mariaparochie.”

Manon: “Ik heb vroeger bij de Dansmariekes in Tubbergen 
gezeten en ben katholiek. Momenteel ben ik lid van CV Noord 
Proost. Met deze vereniging lopen we o.a. mee met optochten 
en dat is leuk voor de saamhorigheid van de buurt.”

Frank: “Ik had voor ik Hugo leerde kennen absoluut hele-
maal niets met carnaval. Vond het zelfs vreselijk en overdreven. 
Echter ben ik door Hugo toch overstag gegaan en daardoor 
heb ik het laatste jaar carnaval bij De Spar nog meegemaakt. 
Het jaar erop heb ik besloten om ook als oud-hofdame mee te 
gaan met Hugo. Daarna werd het steeds meer en meer. Zo heb 
ik in het sleuteljaar samen met Sonja Kuiphuis meegedaan aan 
de optocht in ons eigen dorp. En nu als kers op de taart dus 
Adjudant.”

Hugo: “Ik ben dertien jaar geleden Prins geweest, toenter-
tijd samen met Adjudant Barry Lesscher. We waren het tweede 
duo van CV De Dubbelkiekers en wisten nog nergens van af. 
Dat is inmiddels wel veranderd. CV De Dubbelkiekers is als 
vereniging enorm gegroeid. Letterlijk in grootte en figuurlijk 
ook in professionaliteit. Naast oud Prins ben ik ook jaren actief 
geweest binnen de gala-commissie. In die zin zit carnaval mij 
dus wel in het bloed. En dit jaar mag ik Frank bijstaan. Erg 
leuk!”

Hoe hebben jullie de periode 
naar en de opkomst zelf 
ervaren?
Sebastiaan en Frank geven beiden 

aan dat ze het erg lastig vonden om 
het zo lang stil te moeten houden 
dat ze de nieuwe Prins en Adjudant 
van CV De Dubbelkiekers zouden 
worden. Frank vond het op een 
gegeven moment zelfs zo lastig dat 
hij het stiekem verteld heeft aan 
een vriendinnetje in Amsterdam. 
Zowel Sebastiaan en Frank zijn 
beiden van mening dat vanaf het 
moment dat je gevraagd word, je 

er continu mee bezig bent. 
Het laat je niet meer 
los en de spanning 
loopt naarmate de 
elfde van de 

elfde 
dich-
terbij 
komt op. 
Sebastiaan 
en Manon 
hebben het de kindjes 
pas vrijdags de elfde verteld. 
Manon geeft aan: “ze zijn ook 
nog te klein om echt goed te 
begrijpen wat het inhoudt, al was 
Yfke wel erg trots en heeft ze de 
medaille al meegenomen naar 
school.”

In voorbereiding op de elfde 
van de elfde moet er ook nog 
wel het een en ander gebeuren 
en dat was erg leuk om te 
doen. Zo moest er kleding 
uitgezocht worden, een steek 
besteld worden en de procla-
matie moest in elkaar worden 
gezet. Sebastiaan en Frank 
zijn voor de steek naar Ria 
in Deurningen geweest. Een 
bijzondere ervaring geven ze beide 
aan. Ria is een vakvrouw en had het 
zo voor elkaar voor beide heren. De 
kleding konden ze niet bij Ria krijgen 
dus daarvoor zijn ze naar Elburg geweest. 
Frank geeft aan dat Sebastiaan dan 
wederom de praktische van de twee is en het 
allemaal snel voor elkaar wilde hebben. 
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Proclamatie 2016/2017
 

Prins Sebastiaan en Adjudant Frank:

Ieder hef zien gebrek, 
oons geet dit carnavalsjoar 
niks te gek!!!

18

Dat gaat echter niet als je kiest voor een Adjudant die 
stylist is en in de mode zit… ;-) Hier blijkt wederom dat dit duo 
elkaar perfect aanvult. Tot slot moest er nog een proclamatie in 
elkaar worden gezet, onder het genot van een wijntje was het 
snel klaar.

En hoe hebben jullie de Prinsopkomst en het 
eierbakk’n ervaren?
De eerste reactie van beide heren is: “Geweldig!!!” 

Sebastiaan geeft aan dat vanaf de (vrijdag)middag er lang-
zaamaan wat zenuwen kwamen. Gezonde positieve span-
ning noemt hij het. Ook Frank deelt deze mening. En dan is 
het moment daar dat je je presenteert aan familie, vrienden 
en bekenden bij Tibbe. “Alleen daar waren al wel honderd 
mensen!” Sebastiaan en Frank vonden dat fantastisch. “Hoewel 
het kort en krachtig was bij Tibbe was het wel al erg gezellig. 
Daarna met z’n allen op naar Kampkuiper en plaats nemen 
achter het witte doek.” De spanning loopt dan nog wat verder 
op. Hoe reageert het publiek in de tent? Is het druk? De muziek 
begint, Sebastiaan merkt hierbij op dat ook de opkomstmuziek 
helemaal door Frank en hemzelf in elkaar is gezet, en dan is 
HET moment daar….. “Je springt door het doek en dat is echt 
supergaaf!” Vanaf dat moment was het een groot feest. Het 
was direct gezellig met de Raad van Elf, al moest Sebastiaan 
zich nog wel even voorstellen. Frank kende men wel. Beide 
heren geven aan dat het een leuke club heren is, daar komen ze 
het komend carnavalsseizoen wel mee door!

Al met al een topavond. Frank geeft nog aan dat het best 
bizar is dat alle mensen speciaal voor jou komen, dat maakt 
dat je de hele avond in de schijnwerpers staat en Sebastiaan 
geeft hierbij aan dat je dat ook echt leuk moet vinden, in de 
belangstelling staan. Je wordt geleefd, ook door de vele felicita-
ties die je de hele avond toegewenst krijgt. Naderhand hebben 
beide heren vele vriendschapsverzoeken gekregen op Facebook. 
Na de prinsopkomst bij Kampkuiper was het tijd voor het 
bekende en befaamde eierbakk’n, dit keer dus aan de Van der 
Waalslaan bij Sebastiaan en Manon. Het was allemaal goed 
voor elkaar en is uiteindelijk een latertje geworden… of vroeg, 
het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval erg geslaagd!!

Hoe gaan jullie als stel CV De Dubbelkiekers 
verder op de kaart zetten?
Sebastiaan en Frank: “Met de keuze van de Prins en 

Adjudant is een aanzet geleverd om een verbindende factor te 
leggen tussen het Dubbelkiekersdorp en CV Noord Proost maar 
ook de wijk Noord Oost Almelo-Markgraven. Vele kinderen 
gaan in Harbrinkhoek / Mariaparochie naar school en/of naar 
de sport en wij gaan proberen deze verbindende factor te 
versterken.”

Kunnen jullie de hints nog uitleggen?
Wat van ver komt is toch dichtbij: Sebastiaan komt uit Almelo 
Noord Oost en Frank uit Harbrinkhoek. Dus enerzijds ver weg 
en anderzijds dichtbij.
Wat recht is, is niet krom: Slaat op Sebastiaans werk als  
advocaat. Wat recht is, is niet krom.
Veel geschreeuw, weinig wol: Sebastiaan praat veel en Frank 
zit in de textiel.
Slagroom: Advocaat met….

Willen jullie de inwoners van ons Dubbeldorp 
nog iets meegeven?
Sebastiaan en Frank: Kijk buiten je eigen dorpsgrenzen en 

sta open voor nieuwe positieve inbreng!

Favorieten: 
 Sebastiaan & Manon Frank & Hugo

Vakantieland: Oostenrijk en Italië Italië  
App: WhatsApp en Facebook WhatsApp, Facebook, 
  Instagram, Solitaire
Drinken: Droge witte wijn Droge witte wijn
FC Twente of 
Heracles: Heracles Geen verstand van 
  dus Heracles ☺
Periode / dag  
in het jaar: Januari (Sebastiaan) Kerst (Frank)
 Juni (Manon) Zomer (Hugo)

Welk stripfiguur zijn jullie?
Sebastiaan: Grote Smurf - Manon: Katrien Duck
Frank: Smurfin - Hugo: Garfield

Waar kun je jullie wakker voor maken?
Sebastiaan: Dan kies ik toch voor m’n werk, een mooie 

nieuwe zaak.
Manon: Je hoeft mij niet wakker te maken, ik blijf liever 

lekker liggen.
Frank: Mij mag je wakker maken voor een ons verse rosbief,  

het liefst van Slagerij Roetgerink uit Enter
Hugo: Voor een tournedos met peper-roomsaus.

Ten 1e:
De Prins komp dit joar nig oet  het doarp zelf maar onder 
de rook van de grote stad vot,
Ma is wa ommeunig trots dat hij Prins mag ween van  
De Dubbelkiekers, dat is iets wat hij wa effen zeggen mot.

Ten 2e:
Dat wie ok dit joar weer een Adjudant hebt zocht um de Prins 
te begeleiden,
Frank veuln zich gevleid en liet zich meteen verleiden.

Ten 3e:
Dat wie normaal als Sebastiaan en Frank deur het leafn 
goat, Ma in de Carnavalstied als Prins en Adjudant hier 
noe veur oe stoat.

Ten 4e:
Nen Adjudant zeker wet dat hij dit joar ommeunig veul wille 
hef, Um dat hij de hele Road van Elf as zien harum um zich hen 
kreg.

Ten 5e:
Dit joar hebt wie gin Hofdames noast oons stoan,
Ma wie hebt oonze partners wa um met oons met te goan.

Ten 6e:
Dat noa het faillissement van Mega Home diss’n noe eindelijk 
eens oet de Kron mag verdwijnen,
Zodat onze plaatselijke ondernemers doar hun eigen pandjes 
kunt loatn verschijnen.

Ten 7e:
Alle oald Prinsen hebt het a wa oawer het fietspad had,
dat doot wie nig meer, het wordt toch nig wat.

Ten 8e:
Um het dorp weer te loat’n bloeien
Stelt wie veur um de Spar um te bouwn tot shoppingscentre, 
dat vind wie wa nen goein.

Ten 9e:
Dat wat oeleu van De Dubbelkiekers bint went,
Ok dit joar weer in oene gedachten wordt prent.

Ten 10e:
Het  zal oe nig verbazen dat dit ok weer een joar met veul  
feestvieren, zoep’n en eierbakken wordt,  
Ma ok een paar feestjes zonder oons  
beiden kompt nog wa an bod.

Ten 11e:
Wie hopt op nen ommeunig mooie Carnavalstied,
Wie sloet noe of met oonzen lijfspreuk:
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    Interview Prins &      Adjudant 
   van het regeringsjaar       2015 - 2016 

de oprichting van CV De Dubbelkiekers bij de Raad van Elf en 
Martijn inmiddels ook al 6 jaar. Beide heren dachten al heel 
wat mee te hebben gemaakt als lid hiervan maar als je vooraan 
moet staan is dat wel anders. “Uiteindelijk wel supergaaf! 
Deze beslissing hebben we dan ook vol overtuiging en zonder 
moeite genomen. Je blijft toch iedereen van de vereniging 
spreken. Normaal wilden de jongens van de Raad van Elf niet 
naar ons luisteren maar dit jaar ging het iets beter. De pot 
beheren en bier halen was er dit jaar niet meer bij, alleen nog 
lachen en doorgeven wat je wilde hebben qua eten en drinken. 
Ook dat Böhme (Jeroen Egberink) met de Prinsopkomst het 
narrenpak wederom mocht aantrekken, viel onder de lastige 
taak; de controle van de kledij”. 

Kinderen hebben jullie nog niet maar was het 
lastig om de aanstelling geheim te houden 
voor familie, vrienden, kennissen en overige 
betrokkenen binnen de vereniging?
“Lastig niet, lachen was het wel zegt Jurgen. Vlak voor de 

opkomst, zo’n vier weken voor de tijd, nog met de technische 
commissie bij elkaar gezeten, niemand had nog wat in de 
gaten. Dus op dat moment ben je bikkelhard aan het liegen en 
heb je de tenen krom in de schoenen staan”. Voor Martijn was 
het stukken lastiger omdat hij nog thuis woonde. Aangezien 
beide heren en dames vaak moesten overleggen werden vaak 
smoesjes verzonnen zoals het oppassen op het nichtje van 
Floor en dergelijke. Om het voor de kameraden geheim te 
houden koste niet extreem veel moeite. Niemand had het 
verwacht, de omschrijvingen waren goed. Bij de Prinsopkomst 
stonden de heren gewoon bij de Raad van Elf maar toen beide 
heren een half uur weg waren om zogenaamd het genuttigde 
bier te lozen hadden de meesten het wel door…

De Blues Brothers, een mooie binnenkomer 
en afsluiting van het carnavalsseizoen. Waar 
komen die soepele beentjes toch vandaan?
“Dat soepele gaat automatisch na een paar versnape-

ringen” begint Jurgen te lachen. “Vandaar dat we tweemaal na 
een gala hebben geoefend, dan gaat het wat makkelijker”. Na 
een avondje op de bank met het programma ‘Playback je Gek’ 
op de buis was het idee ontstaan; The Blues Brothers. Martijn 
geeft aan dat het makkelijk was om te kiezen aangezien beide 
heren het postuur aardig mee hebben. Wel geven beide heren 

toe dat na het aftreden en het voor hun onverwachte optreden 
de volgende dag de spierpijn aardig aanwezig was, met de 
zondag erbij. Zonder oefening en rek- en strekbewegingen is 
het de heren uiteindelijk wel zwaar gevallen.

Heren: het was een carnaval met een ruw randje. 
Welke activiteit was voor jullie het hoogtepunt?
Het was een carnavalsjaar met vele hoogtepunten. 

Beide Hoogheden en Hofdames kozen uiteindelijk voor de 
Sleuteloverdracht gezamenlijk met de Kiekersdag. Hieraan 
wordt het bezoek aan de St. Alphonsusschool toegevoegd. 
“Geweldig om alle kinderen van de basisschool zo enthousiast 
te zien en te horen op het schoolplein. Uiteindelijk was alles 
wel donders mooi! Teveel dingen om allemaal op te noemen. 
Iets wat er ook nog bovenuit stak was Rosenmontag in 
Langeveen”, waar beide heren het ook goed konden vinden met 
de Hoogheden en Hofdames van De Turftrappers. Als laatste 
aanvulling noemt dit viertal de grote waardering bij de andere 
verenigingen in Harbrinkhoek en omstreken. Zo had men te 
lang bij de Pretbuulkes gezeten waardoor ze iets later waren 
op het gemeentegala. “Hier was het heel opvallend dat als wij 
kwamen er opeens meer volk aanwezig was onder het motto 
van “bouwen”. 

 Waarom was het een eer om de steek onder 
water in ontvangst te mogen nemen?
“Wij staan als De Dubbelkiekers bekend als een losbandige 

en gezellige club, sfeermakers. De afgelopen jaren werd de 
steek onder water terug gegeven aan de gemeente, maar dit 
is tot op heden nog niet gebeurd. We hebben de steek onder 
water ontvangen door het late aanleveren en weghalen van 
bepaalde spullen en vergunningen, vandaar nu ook”. “Hij moet 
nog wel ergens liggen” begint Martijn te lachen. “Zeker een 
eer”, voegt Jurgen er lachend aan toe.

Een jaar waarin jullie overal en op elke activiteit 
luid en duidelijk aanwezig waren. Viel het 
allemaal te regelen met jullie werk?
In Jurgen zijn ogen viel het allemaal nog wel mee maar qua 

werk was het simpel te regelen. Jurgen kon een aantal dagen 
minder werken. Zo werkte hij een aantal weken lang alleen op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Mirjam noemt zichzelf een 
die-hard en stond er ‘s morgens gewoon. De vader van Martijn 

Prins Jurgen I en Adjudant Martijn. De Raad van Elf steek werd door beide heren ingewis-

seld voor een steek van de Hoogheden. De hardrock achtervolgde de vereniging het hele 

jaar met diverse optredens van beide heren. Ook namen zij als eerste Hoogheden van CV De 

Dubbelkiekers de “steek onder water” in ontvangst tijdens de Sleuteluitreiking. Dit is een 

onderscheiding van de gemeente voor het dorp dat afgelopen jaar een blunder heeft begaan. 

Na al die jaren was ie eindelijk een keer voor ons. Met het aftreden van beide Hoogheden 

vers in het geheugen wordt na een paar appjes een geschikte datum gevonden. Na de gast-

vrije ontvangst, een bak koffie en de tafel vol versnaperingen werd het al gauw een gezellig 

bezoek. Tijdens het gesprek worden Jurgen, Martijn en de Hofdames Mirjam en Floor weer 

enthousiast, de mooie verhalen komen op tafel. Leest u zelf maar!

Kunnen jullie in het kort aangeven hoe de 
benadering door de benoemingscommissie in 
zijn werk ging? 
“Een select gezelschap van de benoemingscommissie 

kwam op een vrijdag halverwege augustus op bezoek, oftewel 
Jos Smook en Martin Oude Avenhuis. Wij zagen ze binnen-
komen! Wel waren we verbaasd dat beide heren voor de deur 
stonden”, aldus Jurgen en Mirjam. “Toen beide heren eenmaal 
binnen waren hadden we het eigenlijk wel door, we wisten 
wel genoeg. Na wat vragen over hoe het met Jurgen ging na 
ziekte kwam het hoge woord eruit. We moesten welgeteld 20 
seconden nadenken, als het al zo lang was. Ze wilden een jong 
koppel hebben”. Jurgen: “Wat ze uiteindelijk bij mij deden weet 
ik ook niet, want ik ben inmiddels ook al 38…..” Op het moment 
dat Jurgen Martijn vroeg zijn Adjudant te worden lag Martijn 
een minuut dubbel van het lachen, hij dacht dat Jurgen hem 
de gek aan stak. De reactie van Martijn en Floor kwam dezelfde 
avond nog: “Ga maar rustig en lekker slapen, komt goed!”

Wat was voor jullie de keuze om uit de Raad van 
Elf te stappen en verder te gaan als Hoogheden 
van CV De Dubbelkiekers? Wilden ze daarnaast 
nog een beetje luisteren? 
“Dat besluit hebben wij pas de laatste maanden genomen, 

dat was in het begin nog niet echt duidelijk. Het was wel heel 
apart om uit de Raad van Elf te stappen”. Jurgen zit al vanaf 
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kon het natuurlijk wel begrijpen en had hem ook liever niet 
voor 9 uur in de werkplaats. Na de Prinsbekendingmaking zei 
Bennie al: “Altijd het zelfde met Martijn als die gezopen heeft is 
hij de volgende dag slecht te pas…“ Floor had de mogelijkheid 
om een aantal vakantiedagen op te nemen met een weekje 
zomervakantie minder als gevolg maar dit had ze er graag voor 
over. 

Carnavalsklasse tijdens de autocross in 
Harbrinkhoek, wat een idee! Was het een groot 
succes?
“De Carnavalsklasse was een groot succes, mede dankzij 

de vijftien aanmeldingen die binnenkwamen van verschil-
lende verenigingen. De programmaboekjes waren al gedrukt 
en de aanmeldingen bleven maar binnenstromen”. Jurgen 
geeft aan dat het geen probleem was: “Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd”. Martijn voegt er aan toe dat volgend jaar 23 
april 2017 dit ook zeker herhaald gaat worden. De Kroegtijgers 
uit Geesteren gingen er met de winst van door, waar De 
Dubbelkiekers als 5de over de finish kwamen. “Ik zat op de 
verkeerde lijn geeft Jurgen lachend aan maar 4de is ook niet 
wat, dat doet alleen maar zeer en je moet de rest ook wat 
gunnen”.  

Afsluitend geven de heren aan dat zij als oud-Hoogheden wel 
verwachten dat Prins Sebastiaan het resultaat gaat overtreffen, 
desnoods met zijn eigen Porsche 911. “Mocht er een deukje 
inkomen …..”, knipoogt Martijn. 

Blijven jullie naast de Dubbelgarde nog verder 
verbonden met de vereniging?
Martijn doet niks meer, hij vindt het leuk geweest. Nee 

flauwekul, beide heren blijven actief bij de bouwploeg, de tech-
nische commissie, het leveren van hand en span diensten en de 
begeleiding van de Hoogheden. Daarnaast blijven we natuurlijk 
met of zonder uitnodiging meegaan zoals ze eerder ook deden 
met de Raad van Elf. 

Hofdame Floor blijft natuurlijk bij de Dubbelbloazers. 
Mirjam blijft zich volledig inzetten voor de Dubbelgarde en dit 
jaar het schoonmaken van de bus.

Welk advies zouden jullie de opvolgers van de 
komende jaren mee willen geven?
“Als je gevraagd wordt en het past enigszins in de thuissitu-

atie altijd JA zeggen op het aanbod. Wij hebben een gigantisch 
mooie tijd gehad en dat zal voor de rest ook gelden. Iedereen 
zegt het, maar het blijft genieten, genieten, genieten. Wij als 
fervent carnavalsvierders hebben het nu van beide kanten 
meegemaakt en in de gehele regeringsperiode geen moment 
spijt gehad”.  

Was de fysieke gesteldheid altijd op en top? 
Soms een biertje moeten laten staan?
“Wij niet de anderen wel! Dat begon al in Vasse: wij 

mochten niet met lege handen staan, altijd met twee bier-
tjes”. Toen Jurgen en Martijn duidelijk maakten dat elk biertje 
dat ze kregen betekende dat diegene er ook een mee moest 
drinken… ”Helaas gaven ze het al snel op…” Ook in Langeveen 
was het raak toen een uur voor vertrek de heren geen bier meer 
hadden. Jurgen en Martijn grepen in en zorgden nog even voor 
wat versnaperingen tot het einde. “Misschien dat het met de 
nieuwe aanwas van dit jaar beter gaat, wij hebben er het volste 
vertrouwen in”.

Kunnen jullie het carnavalsseizoen nog kort 
samenvatten?
“Van begin tot eind top feestje…. “Noe eem gin gecross met 

carnaval goat wij total loss”

Na afloop van het interview ging het laptopje dicht en 
werd er onder het genot van een hapje en drankje nagepraat 
over het afgelopen carnavalsseizoen. Zoals u heeft kunnen 
horen, lezen en misschien wel heeft mogen meemaken hebben 
onze Hoogheden en de Hofdames er een fantastisch jaar van 
gemaakt. 

Jurgen, Martijn, Mirjam en Floor BEDANKT!!! 
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KEUKENS.BADKAMERS.INTERIEUR 

   

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

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

We heten u graag welkom in onze showroom aan De Kron 7 in Harbrinkhoek. De koffie zetten we zodra u binnenkomt.
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Lieve carnavalsvriendjes, 
vriendinnetjes en 

kijkbuiskindertjes 
Jullie hebben ons vorig jaar vast gemist in dit mooie blad, nou wij hebben onszelf ook 

gemist dus hier zijn we weer! Taaaaaaddaaaaa! : -)

Laten we eerst eens vertellen wie “we” zijn.  
Wij zijn de CREW van de Dansmariekes en deze CREW bestaat 
uit 10 enthousiaste dames: 

Hoofd van deze CREW is Melanie Bisschop alias The Mel.
Omdat The Mel sommige dingen nog lastig vindt wordt ze 

bijgestaan door Ellen Alberink alias Opper-Hetty. Op 1 Hetty kan 
je niet staan vandaar dat we er nog 1 hebben, oftewel Michelle 
Bisschop, ook wel Hetty 2 genoemd. Zij houdt zich vooral bezig 
met de make-up. Dan hebben we voor de algemene ondersteu-
ning nog Christel Meijer alias Sneakert.

Uiteraard zijn wij ook weer heel nuttig bezig dit jaar, name-
lijk het begeleiden van 2 groepen Dansmariekes.  
Zo worden de Minioren getraind en begeleid door: 
- Eline Haarhuis oftewel El Vino
- Sharon Krake alias Sjaak Trekhaak
- Sophie Egberink oftewel Soof 1, 2 en 3 
                                                                                                                        

De Junioren worden dit jaar getraind en begeleid door:
- Birgit Hannink oftewel Berggeit
- Natasja Wisselink alias Lawaaipapegaai
- Merle Elferink oftewel The Move

Naast het begeleiden van de Dansmariekes ondersteunen 
we ook bij de gala’s en zijn we gewoon erg goed in feestvieren!!

We hebben dit jaar afscheid genomen van een aantal 
leden binnen onze crew, namelijk Dieuwertje Lowik, Angelique 
Kuiphuis, Rosan Lamtink en Laura Lamtink. Dames ook via 
deze weg: super bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren!

Voor dit jaar is het wel weer genoeg, we zien jullie graag 
het komend carnavalsseizoen bij één van de gala’s of op onze 
Kiekersdag.

CU Everybody! The CREW is back: -)
Alaaaaaaaaaf!!!!!

Tegelwijsheden
Een zeer bekende uitspraak die ook zeker tijdens carnaval van toepassing is: “Als er bier is in 

de man, is de wijsheid in de kan”. Daarom een aantal tegelwijsheden die u met carnaval van 

pas kunnen komen. 

Maar het allerbelangrijkste is.... 

Maak er met mekaar weer een heerlijk carnavalsfeestje van en geniet met volle teugen!!! 
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                Minioren      Dansmariekes
Dit jaar bestaat de miniorengroep uit 8 meiden die zich heel graag aan jullie voor willen 

stellen. Wij oefenen elke maandagmiddag in de Alphonsusschool en we worden begeleid 

door Sharon Krake, Eline Haarhuis en nieuw bij de minioren Sophie Egberink.  

Op 28 januari doen wij weer mee aan het dansgardeconcours in Fleringen. Dit jaar gaan we 

uiteraard weer voor de eerste plek! Zijn jullie nieuwsgierig hoe onze dans dit jaar gaat? Wij 

zouden het leuk vinden als jullie ons komen aanmoedigen!!

Als eerste wil Lynn ten Velde zich graag voorstellen, Lynn is 
dit jaar voor het eerst bij de Dansmariekes.

Ik ben Lynn ten Velde. Ik ben 9 jaar. Ik vind het helemaal 
geweldig dat ik nu bij de Dansmariekes zit. Ik vind het te gek 
om te dansen en nu mag ik eindelijk ook zo’n mooi pakje met 
haklaarsjes aan ! Mijn andere hobby’s zijn : knutselen, tekenen 
en volleyballen. Carnaval vind ik super leuk omdat je dan lekker 
gek kunt doen. Volop dansen en feesten hoort daar natuurlijk 
bij. En nu mogen we ook nog bij op de prinsenwagen, dat lijkt 
me erg leuk.

Groetjes Lynn ten Velde

De tweede is nog een nieuwkomer, namelijk Madée 
Borggreve

Hallo allemaal, ik ben Madée en ik ben 7 jaar. Mijn hobby’s 
zijn dansen en knutselen. Ik ben altijd en overal aan het dansen 
en ik hou heel erg van muziek. Ik droom er al tijden van om een 
Dansmarieke te zijn, dus ik heb heel erg veel zin in de komende 
carnavalsperiode.

Groetjes Madée 

Als derde wil Anne Westerhof zich graag aan jullie 
voorstellen

Hoi, ik ben Anne Westerhof en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 
zes van de Sint Alphonssuschool, dit wordt mijn derde jaar bij 
de Dansmariekes. Mijn hobby’s zijn voetballen en natuurlijk 
dansen. Ik hou heel erg van de carnavalsperiode, ik houd van de 
muziek maar ook van alle gezelligheid die erbij hoort. Leuk om 
jullie allemaal weer te zien op Kiekersdag!!! 

Groetjes Anne

Onze vierde Dansmarieke is ook alweer voor het derde jaar 
bij de minioren: Anouk Smook

Ik ben Anouk Smook en ik ben 11 jaar. Ik woon samen 
met mijn papa, mama en broertje Kevin in Harbrinkhoek. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, buitenspelen en dansen. Ik vind 
carnaval leuk omdat iedereen dan vrolijk is en dat vind ik fijn 
om te zien. Dit is mijn 3e jaar bij de Dansmariekes en ik vind 
het nog steeds leuk. 

Groetjes en natuurlijk ALAAF! Anouk

De vijfde en jongste Dansmarieke is wederom een nieuw-
komer, namelijk Britt Koenderink

Ik ben Britt Koenderink, 7 jaar en woon in Mariaparochie. 
Ik zit voor het eerste jaar bij de Dansmariekes en vind dat heel 
erg leuk. Ik heb al een paar keer mee gedaan met de optocht 
dat was al leuk en nu bij op de prinsenwagen is extra leuk! Mijn 
hobby’s/sporten zijn volleybal en turnen.

Groetjes van Britt

Onze zesde Dansmarieke is ook al wat langer bij de mini-
oren, we hebben het over Lotte Welman

Hallo, ik ben Lotte Welman. Ik ben negen jaar en ik 
zit in groep zes van de St. Alphonsusschool. Mijn hobby’s 
zijn volleybal en muziek. Dit wordt mijn tweede jaar bij de 
Dansmariekes. Hopelijk wordt het weer een leuk jaar.   

Groetjes van Lotte Welman 

Als zevende mogen we weer een nieuwkomer begroeten: 
Lieke Koenderink

Ik ben Lieke Koenderink, 9 jaar en woon in Mariaparochie.  
Ik vind het heel leuk dat ik bij de Dansmariekes zit omdat ik 
van dansen en carnaval houdt. Vooral de optocht is leuk omdat 
je veel mensen ziet en spreekt en alle gezelligheid die erbij 
komt kijken. Ook sporten doe ik veel, ik zit bij de volleybal en 
bij tennis.  

Groetjes Lieke

Onze laatste nieuwe Dansmarieke wil zich ook graag aan 
jullie voorstellen, namelijk Nienke Botter

Hoi allemaal, ik ben Nienke Botter. Ik ben ook 9 jaar oud 
en zit in groep 6a van de St. Alphonsusschool. Mijn twee grote 
broers zijn Stan en Daan. Mijn grootste hobby is volleybal. 
Carnaval vind ik heel erg leuk omdat je dan lekker gek kan doen 
en lekker kunt dansen! Ik heb er heel veel zin aan!

Groetjes Nienke

V.l.n.r.: Britt Koenderink - Madée Borggreve - Anne Westerhof - Lieke Koenderink - Nienke Botter - Lynn ten Velde - Lotte Welman - Anouk Smook
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             Hallo     carnavalsvrienden 
    uit ons mooie     Dubbeldorp,

Wij zijn Emma, Hanne, Maartje, Nienke, Tess, Pascalle, Carmen, Loes & Floor en zijn de  

Junioren Dansmariekes van carnavalsseizoen 2016/2017.

Vanaf september zijn we al weer druk bezig met het oefenen van onze dans, dit onder  

begeleiding van Natasja Wisselink, Merle Elferink en Birgit Hannink. Dit jaar oefenen we  

bij Restaurant Tibbe op de dinsdagavond.  

Wij hebben allemaal weer erg veel zin in het carnavalsseizoen!!! Jullie ook? Wil je ons zien 

dansen kom dan naar een van de gala’s of kom naar het dansgardeconcours in Fleringen! 

Misschien tot dan. We stellen onszelf nog even aan jullie voor:

Hallo, ik ben Nienke Welman, ik ben 11 jaar en ik zit in groep 
8b. Ik zit bij de Dansmariekes omdat ik dansen erg leuk vind!!! Dit 
wordt mijn 5e jaar al weer. Mijn hobby’s zijn dansen, volleyballen 
en voetbal!

Groetjes Nienke

Hoi, ik ben Hanne Engbers, ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8b. 
Mijn hobby’s zijn volleyballen, dansen en nog veel meer.  
Dit wordt mijn 2e jaar bij de Dansmariekes. Ik heb er erg veel zin 
in en hopelijk worden we nummer 1 in Fleringen!

Groetjes Hanne

Ik, Carmen Kienhuis, ben 12 jaar en ben al vanaf mijn 8e bij  
de Dansmariekes en vind het nog steeds super leuk.  
Mijn hobby’s zijn dansen, zingen en ik zit op volleybal en kloot-
schieten. Heb er weer veel zin in dit jaar!!!!!

Groetjes Carmen

Hallo, ik ben Maartje Engbers en ben 14 jaar. Ik zit op het 
Canisius Tubbergen in de 3e klas. Dit jaar doe ik voor het eerst 
mee met de Dansmariekes en ik heb er erg veel zin in.

Groetjes Maartje

Hoi, ik ben Pascalle Lucassen, ik ben 11 jaar en zit in groep 
8b. Ik heb een broertje Marijn en mijn papa en mama zijn Roger 
en Valeska. Ik volleybal bij de Krekkers en daarnaast train ik een 
keer per week bij het voetbalelftal D3 van MVV’29. Ik zit bij de 
Dansmariekes omdat het super leuk is. Vooral de optredens die er 
zijn. Vorig jaar hebben we de 1e prijs bij het dansgardeconcours in 
Fleringen gewonnen, hopelijk dit jaar weer. Daar heb ik weer alle 
vertrouwen in want we hebben echt een leuke dans! Naast dit 
allemaal heb ik ook nog een jaarkaart van Heracles Almelo en ben 
ik iedere thuiswedstrijd aanwezig. Zelfs sommige uitwedstrijden.

Groetjes Pascalle

Hallo Allemaal, mijn naam is Emma Kuiphuis. Ik ben 11 jaar 
oud en zit in groep 8 van de St. Alphonsusschool. Dit is mijn 4de 
jaar bij de Dansmariekes. Nu voor het 2de jaar bij de junioren. We 
zijn al weer volop aan het oefenen en het wordt een super leuke 
dans. Kom allemaal kijken naar onze optredens in de komende 
carnavalsperiode. Ik heb er weer heel veel zin in!

Tot gauw!

Hoi allemaal, ik ben Loes Weghorst en ik ben 11 jaar oud. Ik 
zit in groep 8b van de St. Alphonsusschool. Mijn hobby’s zijn 
dansen, ponyrijden en volleybal. Dit is mijn 3de jaar dat ik mee 
doe met de Dansmariekes. Lekker dansen en gek doen met 
vriendinnen vind ik super leuk. Ik hoop dat het weer een leuk 
carnavals jaar wordt.

Veel plezier allemaal!

Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen, ik ben  
Tess Schoolkate, ben 11 jaar en ik zit op de St. Alphonsusschool. 
Dit is mijn 1e jaar bij de Dansmariekes en ik vind het super cool. 
We hebben een heel leuk groepje samen. Als sport zit ik op 
volleybal. Mijn familie weet wel wat carnaval vieren is want papa 
zingt altijd met de gala’s mee en mama was betrokken bij de 
oprichting van de Dubbelkiekers. Met mama en Pip (mijn hondje) 
woon ik in Mariaparochie.

Groetjes Tess Schoolkate

Hoi Allemaal, ik ben Floor Geitenbeek ben 11 jaar en ik zit in 
groep 8 van de St. Alphonsusschool. Mijn hobby’s zijn dansen, 
voetballen en volleyballen. Dit is mijn 3e jaar bij de Dansmariekes 
en ik heb heel veel zin in het dansgardeconcours. We gaan er dit 
jaar weer een mooi en gezellig feestje van maken met elkaar!!!

Groetjes Floor

V.l.n.r.: Floor Geitenbeek - Pascalle Lucassen - Maartje Engbers 

- Emma Kuiphuis - Carmen Kienhuis - Hanne Engbers - Loes Weg-

horst - Nienke Welman - Tess Schoolkate
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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

De Dubbelkiekers 2012 jos 5.indd   51 17-01-12   08:52

Wachtlijst 
Dansmariekes

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 Melanie Bisschop: melaniebisschop@live.nl. In de mail graag volledige 

naam, contactgegevens en geboortedatum vermelden.

Er zijn momenteel nog steeds meiden aangemeld (mini-
oren), 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 aanmeld-
datum maar ook met leeftijd.

Wel willen we volgend jaar heeeeeeel graag weer starten 
met een senioren groep. De inspanning is minimaal en het 
plezier is maximaal!! 

Dus ben je minimaal 16 jaar en lijkt het je leuk om carnaval 
van heel dichtbij te beleven meld je dan nu aan!!! melaniebis-
schop@live.nl

Hierbij de wachtlijst die we tot nu toe hebben:
Naam Aanmelddatum Groep (dit jaar)
Myrthe Pakvis 06-02-2015 Minioren
Zimra Boon 19-02-2015 Minioren
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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 
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Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

Dealer van oa asus, samsung, apple, hp en canon.
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CENTRE
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F 0541 29 20 24      www.heisterkamp.com
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Paspoort Bram Schepers
Volledige naam Bram Schepers

Beter bekend als Schepers

Geboortedatum 17-06-1993

Geboorteplaats Mariaparochie

Beroep (werkzaam bij) Timmerman bij Aannemersbedrijf J. ter Horst BV

1. Is carnaval jou met de paplepel ingegoten?

Niet bepaald. Ik ben zelf de grootste liefhebber van de familie.

2. Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Graag helemaal niet wakker maken. Als ik slaap ben ik ook het liefst.

3. Wat is je favoriete of vaakst afgespeelde nummer? 

Pearl Jam – Jellow Ledbetter

4. Heb je ooit de wet overtreden?

Euhm… de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik dat nooit zou doen.

5. Favoriete quote?

“Leef elke dag alsof het je laatste is.” 

6. Met welke Dubbelkieker zou je een dag of week willen ruilen?

Met diegene met de meeste centen.

7. Wat zou je willen veranderen in Harbrinkhoek en/of Mariaparochie?

De Spar zou ik graag weer open zien gaan als dorpscafé.

8. Ultiemste moment van de laatste jaren?

Op carnavalsgebied is dat zeker het sleuteljaar met Prins Jeroen en Adjudant 

Edwin.

9. Wie staat er bovenaan in je WhatsApp lijst?

Huub Elferink die de Raad van Elf app terroriseert.

10. Welk moment in je leven zou je willen terugdraaien? 

Geen enkele. Tevreden zo!

Paspoort Rudmer An de Stegge
Volledige naam Rudmer Thijmen An de Stegge

Beter bekend als Stegge en/of de Zundapp

Geboortedatum 26-06-1994

Geboorteplaats Mariaparochie

Beroep (werkzaam bij) Junior Inkoper bij de Odin Groep in Hengelo

1. Is carnaval jou met de paplepel ingegoten?

Jazeker, we deden thuis altijd mee aan de optocht in Harbrinkhoek met onze 

verbouwde skelter met aanhangwagen. Daarna carnaval vanaf verschillende 

kanten gezien, zowel achter de bar als voor de bar. 

2. Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Helemaal niks, laat mij maar liggen!

3. Wat is je favoriete of vaakst afgespeelde nummer? 

John Farnham - You’re the voice en Bruce Springsteen - Badlands

4. Heb je ooit de wet overtreden?

Nee, ik zou niet durven!

5. Favoriete quote?

“A’j d’r bunt, mojje d’r wean” 

6. Met welke Dubbelkieker zou je een dag of week willen ruilen?

Als het dan toch moet, dan met Böhme (Jeroen Egberink). Het schijnt 

namelijk dat hij zich geroepen voelt om de functie van zijn baas (Bennie 

v/d Poet) te gaan invullen. Zo’ n persoonlijkheid op zo’n functie dat is toch 

fantastisch… 

7. Wat zou je willen veranderen in Harbrinkhoek en/of Mariaparochie?

Naast dat het mooi zou zijn als De Spar weer heropend wordt, zou ik de 

snelheidslimiet tussen de dierenarts Markgraven en Restaurant Kampkuiper 

verhogen naar bijvoorbeeld 50 km/h, nog steeds veilig en enigszins reëel. 

8. Ultiemste moment van de laatste jaren?

Kan niet echt een uitschieter noemen maar de kameradenweekenden en 

vakanties in Mallorca en Chersonissos zijn natuurlijk altijd super!

9. Wie staat er bovenaan in je WhatsApp lijst?

De app van De Dubbelkiekers waarin Huub Elferink het nodig schijnt te 

vinden iedere dag grote hoeveelheden filmpjes en foto’s te sturen. 

10. Welk moment in je leven zou je willen terugdraaien? 

Je hebt wel eens dingen die je niet handig hebt aangepakt en de gevolgen 

daarvan moet accepteren, maar terugdraaien hoeft van mij niet. That’s life.

Paspoort Jordy Stroot
Volledige naam Jordy Stroot

Beter bekend als Jordy

Geboortedatum 25-07-1990

Geboorteplaats Tubbergen

Beroep (werkzaam bij) Chauffeur bij de Pannenloods

1. Is carnaval jou met de paplepel ingegoten?

Niet echt maar vind het zelf wel leuk. 

2. Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Niet. Ik ben ook niet wakker te krijgen.

3. Wat is je favoriete of vaakst afgespeelde nummer? 

Andre van Duin – Paard in de gang

4. Heb je ooit de wet overtreden?

Niet meer dan een paar bekeuringen.

5. Favoriete quote?

“Mij krijgen ze niet gek, dat ben ik al.” 

6. Met welke Dubbelkieker zou je een dag of week willen ruilen?

Van ruilen komt huilen….

7. Wat zou je willen veranderen in Harbrinkhoek en/of Mariaparochie?

Dat er weer een café komt in Harbrinkhoek / Mariaparochie.

8. Ultiemste moment van de laatste jaren?

Huisje gekocht.

9. Wie staat er bovenaan in je WhatsApp lijst?

Maxima.

10. Welk moment in je leven zou je willen terugdraaien? 

Geen enkele. Tevreden zo!

Paspoort Jesse Busscher
Volledige naam Jesse Gerrit Johan Busscher

Beter bekend als Jesse

Geboortedatum 01-01-1996

Geboorteplaats Tubbergen

Beroep (werkzaam bij) Fulltime student - Business IT & Management aan 

 de Hogeschool Windesheim

1. Is carnaval jou met de paplepel ingegoten?

Sinds ik mij kan herinneren heb ik altijd al carnaval gevierd en toen mijn 

vader in 2004 Adjudant was dacht ik bij mijzelf: “Als ik iets ouder ben, dan wil 

ik ook zelf iets met carnaval doen!”

2. Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Voor een feestje wil ik er altijd wel uit, voor zure matten doe ik het ook.

3. Wat is je favoriete of vaakst afgespeelde nummer? 

Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine

4. Heb je ooit de wet overtreden?

Haha, vast wel…

5. Favoriete quote?

“Het carnavalsjaar duurt niet lang, dus geniet ervan.” – Jesse Busscher

6. Met welke Dubbelkieker zou je een dag of week willen ruilen?

Ik zou weleens met Boer (Rob Scholten) een dag willen ruilen. Ik ben wel 

benieuwd hoe het er op een boerderij aan toegaat.

7. Wat zou je willen veranderen in Harbrinkhoek en/of Mariaparochie?

Op het moment vind ik alles wel goed gaan in ons Dubbeldorp.

8. Ultiemste moment van de laatste jaren?

Gevraagd worden voor de Raad van Elf.

9. Wie staat er bovenaan in je WhatsApp lijst?

De groepsapp ‘Roddel trio geen genade’ waarin verhalen worden verzameld 

voor de dorpspolitiek.

10. Welk moment in je leven zou je willen terugdraaien? 

Dat ik naar de havo ging i.p.v. het vmbo.

         Nieuwe leden     in de Raad van Elf
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Wagenbouwvereniging

Oprichting
In maart 2015 is in Almelo een nieuwe carnavalsvereniging 

opgericht en wel in de nieuwbouwwijk Noord Oost. Voorzitter 
Laurens Pouwel, grondlegger van het eerste uur, vertelt 
enthousiast over het ontstaan. “We zijn met een aantal buren 
bij elkaar gekomen en na een avondje vergaderen waren we 
eruit. We gaan een carnavalsvereniging oprichten en noemen 
deze CV NoordPRoost. We hebben vorig jaar meegedaan met 

de optochten in Albergen en Harbrinkhoek met als thema 
Carnaval in Venetië. Na enkele gezellige informele bijeenkom-
sten was al snel duidelijk dat de animo groot was in de buurt. 
De ene buurman nam het schilderwerk voor zijn rekening, 
een andere buurman regelde het vervoer en weer een andere 
buurman de muziek en materialen. Inmiddels zijn we een echte 
vereniging met leden, sponsors, donateurs, website, bestuur en 
statuten.

Carnavalsresidentie 
Natuurlijk hoort bij een echte carnavalsvereniging ook 

een uitvalsbasis. Restaurant Tibbe was graag bereid om zijn 
zaak als carnavalsresidentie aan te bieden. Op 8 januari 2016 
is de residentie van CV NoordPRoost feestelijk geopend en 18 
november jl. had CV NoordPRoost hier voor het tweede achter-
eenvolgende jaar haar jaarlijkse bijeenkomst gehouden.  

Zoals ondertussen waarschijnlijk al wel bekend is onze 

Prins bestuurslid van  CV NoordPRoost. Deze vereniging 

zal zich hieronder wat verder aan uw voorstellen.  

In een volle zaal en een gezellige sfeer opende voorzitter 
Laurens Pouwel de avond met een korte terugblik op het 
carnaval 2016 en een vooruitblik naar 2017. De avond was 
compleet toen de onlangs gekozen Prins en Adjudant met de 
Raad van Elf van De Dubbelkiekers mocht worden verwelkomd. 

Prins Sebastiaan 
Natuurlijk zijn we trots dat Prins Sebastiaan dit jaar uit 

onze wijk komt. Hoe kan het ook mooier: een buurman, uit het 
bestuur van CV NoordPRoost, als Prins van De Dubbelkiekers. 
Medio december hebben we samen met de Prins en Adjudant 
bij de ingang van onze wijk dit feestelijk gevierd. 

Thema 2017
In 2017 hebben we gekozen voor een heel ander thema en 

zeker zo bijzonder. Iedere woensdagavond zijn we met een 
bouwgroep actief en proberen net zo goed of beter voor de 
dag te komen dan vorig jaar. Dat de mensen maar naar de 
optocht moeten komen kijken om te zien wat we dit jaar er van 
gemaakt hebben!

Toekomst
Wat de toekomst ons brengt weten we niet, we kijken van 

jaar tot jaar. Wellicht doen we volgend jaar wel mee met de 
verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen of grote wagens in 
Harbrinkhoek. Dat vinden we niet eens het belangrijkste als 
carnavalsvereniging. Het gaat ons om de gezelligheid, plezier 
en volle wille. ALAAF !!!!”
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Jan Alberink
HET ADRES VOOR EEN

NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO
Tevens alle reparaties, groot of klein
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Tubbergen
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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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Pasmaatweg 36, Hengelo
Tel. (074) 247 00 98

Van 
inbouwspot 

tot hanglamp, 
bij ons bent u 
aan het goede 

adres! 

Bekijk onze 
webshop of 

download de 
App in de app 

stores

www.lichtcentrumhengelo.nl
MEER DAN 1500 M2 VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, 

SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS



Kapsalon Milou

06-12756006

Frielinkstraat 4A    Harbrinkhoek

 

Flowquip-process solutions

Pompen en process equipment

www.flowquip.nl

info@flowquip.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

Teamplayers in Installati e- en Daktechniek!

Installati etechniek Elektrotechniek Beveiliging Daktechniek

www.lowik.nl   |   www.lowikdak.nl



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

Almeloseweg 175 
7615 NA Harbrinkhoek/Almelo
T. 0546 - 86 13 38 

Vosboerweg 10
7556 BS Hengelo
T. 074 - 242 44 00 

Buurserstraat 230
7544 RG Enschede
T. 053 - 475 45 55

AUTOGROEPTWENTE.NL

VOOR ALLE MERKEN BIEDEN WIJ:

  VERKOOP NIEUW/GEBRUIKT

  ONDERHOUD

  SCHADEHERSTEL

  ZAKELIJKE LEASE

  PRIVATE LEASE

 AUTO VERHUUR

  GRATIS VERVANGEND VERVOER

AUTOGROEP TWENTE: UW MOBILITEITSPARTNER

Op zoek naar een auto die bij u past? Autogroep Twente heeft veel nieuwe en gebruikte 
auto's op voorraad. Kom naar één van onze vestigingen in Almelo, Hengelo of Enschede en 
onze verkopers helpen u graag vrijblijvend verder! 

Neem alvast een kijkje op: autogroeptwente.nl voor de nieuwste acties en modellen. 
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Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

www.mark'bbe.nl	

Heren & Damessalon

MEUBELEN

TUBBERGEN

KLEDINGREPARATIEHAARSTUDIOBAKKERIJBLOEMEN & PLANTEN

HUUB
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MADLININ2HAIRDE KLEIBAKKERWENTRUP

OOGMODE
OPTOMETRIE
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NEW STYLE
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                             Autorodeo in      Harbrinkhoek 
         hoe kwam dat zo??? 
Afgelopen jaar werd er voor het eerst gestreden in de Carnavalsklasse bij de autorodeo in 

Harbrinkhoek maar hoe kwam dat zo... 

Op een mooie zomerdag in augustus 2014 tijdens een 
autorodeo in Hengevelde waren enkele dorpsgenoten bezig 
met hun hobby. Tijdens het sleutelen kwam het briljante idee 
om te kijken of zoiets ook in ons Dubbeldorp te organiseren is. 
Na een paar avonden vergaderen onder het genot van enkele 
groene knuppels werd bekeken of dit haalbaar was op verschil-
lende fronten. 24 oktober 2014 werd daarop de Stichting 
Autorodeo Harbrinkhoek in het leven geroepen. 

Kort hierna volgde het monstertruck drama in 
Haaksbergen. Een trieste gebeurtenis voor alle betrok-
kenen. Maar hoe ging het met onze plannen verder, wilde de 
gemeente nog wel meewerken aan een vergunning voor de 
autorodeo of in zijn geheel: de autosport? Na een telefoontje 
met de gemeente Tubbergen konden wij op gesprek komen om 
onze plannen te bespreken. Tekeningen van het terrein waren 

gemaakt om het voor de ambtenaren ook duidelijk te maken 
hoe wij te werk wilden gaan. Met als belangrijkste punt, veilig-
heid!  
De gemeente zag geen reden waarom het niet door zou kunnen 
gaan, echter werd er wel verteld dat de eisen strenger werden 
en er niet zo maar een vergunning afgegeven zou worden. 
Groen licht dus. Wij konden verder met het organiseren van ons 
evenement.

Elke week werd er vergaderd, vele uren werden gespendeerd 
om materialen te regelen, een heus veiligheidsplan werd opge-
steld met verschillende scenario’s wat als…en nog veel meer. 
Na het indienen van de vergunning werd de inschrijfavond 
gehouden voor de rijders. Locatie was hiervoor Restaurant 
Kampkuiper. Na de inschrijfavond waren alle startbewijzen 
verkocht. Enkele fanatieke Harbrinkhoekers hadden intussen 
al een sloopauto gekocht omdat ze het spektakel niet wilden 
missen. Maar liefst 150 deelnemers zouden aan de start 
verschijnen. 

Enkele weken later hadden wij ons 2e gesprek met de 
gemeente. Hierbij waren ook politie, brandweer, verkeersex-
perts en andere ambtenaren aanwezig. Na uitleg over onze 
plannen moesten er nog enkele wijzigingen doorgevoerd 

worden waarna er groen licht volgde. Autorodeo Harbrinkhoek 
2015 de 1e editie werd een feit. Althans, daar werkten we 
naartoe. Alle materialen waren geregeld en stonden klaar 
op het terrein na enkele dagen opbouwen, baan uitgraven, 
rijplaten leggen en vele andere dingen die er bij komen kijken. 
Toch waren de weergoden ons die dag niet goed gezind, de 
regen viel met bakken uit de lucht. Enkele rijders kwamen niet 
eens aan de start door het slechte weer. Auto’s met aanhangers 
kwamen al vast te zitten voordat ze op het rennerskwartier 
aankwamen. Door de hele organisatie die er aan vooraf ging, 
de vele uren en de verloren kosten die voor niets zouden zijn 
geweest hebben we toen toch besloten om te gaan starten in 
de hoop dat de regen minder zou worden. Helaas was dit niet 
het geval en viel de 1e editie letterlijk en figuurlijk in het water. 
Om 1 uur werd besloten dat het programma werd afgelast en 
we konden ons opmaken voor het afslepen van alle auto’s naar 
de verharde weg. Ondanks het afgelasten van het programma 
werden er nog enkele uurtjes gefeest in de feesttent die wel 
waterdicht was. 

De volgende dagen/weken moest alles weer uitgeruimd 
worden en de balans worden opgemaakt. Een startende stich-
ting die iets moois wil neerzetten voor het dorp, had zich wat 
dat betreft wel een betere start kunnen wensen. Maar toch, na 
enkele dagen hard balen waren we alweer op tijd bezig met de 
2e editie. Deze keer een maand later dan de eerste editie. Om 
toch maar iets zekerder te gaan met de weersomstandigheden. 
Deze editie werd het deelnemersveld vergroot naar 180 deel-
nemers. Het terrein werd anders ingedeeld.  

Parkeren in een andere wei. Een groter rennerskwartier. Ook 
hier werden weer vele vergader uren ingestoken. 

Ook werd er dit jaar een heuse Carnavalsklasse op touw 
gezet. Prins Jurgen en Adjudant Martijn promootten deze 
klasse in hun regeringsjaar bij de carnavals- en wagenbouw-
verenigingen uit de regio. Een waar succes. Maar liefst 15 
verenigingen hadden zich aangemeld. Een mooie toegevoegde 
waarde die ook in de toekomst wordt doorgezet door de 
organisatie. 

Ten tijde van schrijven zijn wij alweer druk bezig met het 
organiseren van de 3e editie van Autorodeo Harbrinkhoek. Het 
belooft weer een sensationele dag te worden. Zondag 23 april 
2017 aan de Vleerweg in Albergen zal er gestreden worden om 
rodeobokaal van Harbrinkhoek. Tevens is er zaterdag 22 april 
een feestavond in de tent op het terrein. Raadpleeg hiervoor 
onze facebookpagina Autorodeo Harbrinkhoek of onze website: 
www.autorodeoharbrinkhoek.nl 

Hebt u nog niets te doen, kom gerust langs en moedig Prins 
Sebastiaan en Adjudant Frank aan tijdens hun deelname aan de 
Carnavalsklasse. 

Met vriendelijke groet,
Stichting Autorodeo Harbrinkhoek



Betrokkenheid, begrip en aandacht 
voor uw persoonlijke wensen. 

   : Almeloseweg 208 
    7614 LC  Mariaparochie
	  : 0546 - 56 13 51

	  : www.hamsuitvaartverzorging.nl
 @ : info@hamsuitvaartverzorging.nl 

Internetcondoleance via: 
www.condoleren.nu

Uitvaarttestament via: 
www.uitvaarttestament.nu

Oosterveldsingel 49

7558 PJ Hengelo Ov

The Netherlands

T +31(0)74 3770 177

E info@pakfood.nl

www.pakfood.nl

   Huls Afbouw 
 Gipswanden 
 Wandafwerking 
 Stukadoren 

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

 



Elke zondag
geopend

DE LEKKERSTE 
KOFFIE! Ook voor 
niet kopers

Woonboulevard 12 - Almelo  |  Edisonstraat 56 - Zevenaar  |  Apeldoorn - Het Rietveld 40  |  www.wooncentrum.net

10% extra korting
op alle banken Tegen inlevering van deze advertentie en geldig tot 1 maart

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)
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Harbrinkhoek  T 06 46186989 

Let’s* 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



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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De Schoolprins en Schoolprinses van de 
bovenbouw van de St. Alphonsusschool

De Schoolprins en Schoolprinses van de 
onderbouw van de St. Alphonsusschool

Ook in de onderbouw wordt er ieder jaar een Schoolprins en 
Schoolprinses gekozen. In 2016 waren dit Karst van de Woude 
en Isa Born. Hieronder zullen zij zich zelf verder voorstellen en 
een indruk van al hun belevenissen geven. 

Ik ben Karst van der Woude en zat in groep 3 van de  
St. Alphonsusschool. 

Ik wilde met de carnaval graag verkleedt als buschauffeur.  
Dus … we hadden al een mooie zwarte broek gekocht met 
een witte blouse. Maar opeens … werd ik gekozen tot … 
Schoolprins. Wat een verrassing!!! Ik vond het super tof.

Op de dag van de onthulling moest ik al vroeg op school 
zijn. Daar kreeg ik mijn Prinsenkleren. Ik kreeg een mooie 
mantel en een steek met een toffe veer erop.

En toen ging ik samen met Isa en de Prins en Adjudant van 
CV De Dubbelkiekers in een auto en reden we zo het school-
plein op. Niemand wist dat ik Prins zou worden omdat ze in 
de klas hadden gezegd dat ik ziek was. Haha …. verrassing!!! Ik 
moest met een laken over mijn hoofd op het podium staan. En 
toen het laken weggehaald werd … zag iedereen dat ik dit jaar 
Schoolprins was. Cool!!! Toen ik thuis kwam had papa ook de 
hele voortuin versierd met een bord en ballonnen.

Later mochten we ook naar het carnavalsfeest bij 
Kampkuiper. Dat was ook tof. Daar waren heel veel mensen en 
Prinsen en Adjudanten. Ik vond alles leuk.

Op de dag dat wij carnaval vierden op school mocht ik 
samen met Isa iedereen een medaille geven. Verder hebben we 
gehost en gedanst en de hele dag feest gevierd. En natuurlijk 
de polonaise gelopen. Na het feest op school mochten we bij 
de Prins thuis eten. Lekkere broodjes met knakworst en daarna 
hebben we nog carnaval gevierd met de opa’s en oma’s.

Maar het allerleukste vond ik dat we mee mochten op de 
carnavalswagen van CV De Dubbelkiekers in de optocht. Lekker 
hard de muziek aan en schieten met confetti!!! Lekker snoep 
gooien (en eten …) en zwaaien naar iedereen die langs de kant 
van de weg stond. Het was erg jammer dat daarna de carnaval 
afgelopen was. Ik wou dat ik voor altijd Prins carnaval mocht 
blijven.

Groetjes, Karst van der Woude

Mijn naam is Isa Lynn Born, vorig jaar was ik Schoolprinses 
carnaval van de St. Alphonssusschool. Ik zat in groep 3. 

Het was best spannend toen ik in de klas werd uitgekozen 
samen met Karst die Schoolprins werd. We stonden onder een 
doek en nadat dat was weggetrokken waren wij officieel  
ingehuldigd samen met de ‘grote’ Schoolprins Rens en 
Schoolprinses Danique. Ook kreeg ik mooie prinsessen kleren 
en dat vond ik best cool.

 Tijdens de carnavalsoptocht mocht ik boven op de 
praalwagen staan en zwaaien naar de toeschouwers. Dit was 
heel leuk. Helaas was het toen zeer koud maar toch vond ik 
het hartverwarmend leuk. Langs de route stonden heel veel 
kinderen uit mijn klas en ook van mijn school, die zwaaiden 
allemaal terug naar mij. Ook hun vaders en moeders waren 
enthousiast. Eigenlijk zwaaide iedereen naar mij en dat vond ik 
prachtig.

 Na afloop kregen we in Residentie de Kampkuiper eerst wat 
te eten en te drinken. Daarna hebben mijn vader en moeder mij 
opgehaald want ik was wel heel moe geworden. Toch was het 
een leuke tijd en ik zou nog graag een keertje Prinses carnaval 
willen zijn.

Ja, daar gaan we weer op weg naar de Schoolprins van de 
bovenbouw van de St. Alphonsusschool. We zijn uitgenodigd 
bij Rens Elferink waar ook de Schoolprinses van de bovenbouw 
Daniek Lubberdink met haar vader aanwezig is. Tijdens een 
lekker bakkie koffie met koek, komt het gesprek al snel op 
gang.  
Geef hun een paar steekwoorden en ze steken van wal. 

Even kort voorstellen: 
Rens Elferink, Schoolprins 2015-2016, 12 jaar. Voetbalt in 

D1 en zijn andere hobby’s zijn spelen met de Playstation en 
You Tube filmpjes kijken. Het lekkerst vindt hij patat met 
een frikandel speciaal en ook wil graag nog een keer naar het 
Gardameer op vakantie…. dus blijft hij zeuren want mama en 
Richard willen dat niet.

Daniek Lubberdink, Schoolprinses 2015-2016, 12 jaar. 
Volleybalt in C3 en vindt voetbal leuk en autorally kijken van 
papa. Voor een pizza kun je haar wakker maken en zij vindt 
Kreta de leukste vakantiebestemming.

Ouders zijn gebeld door meester Willem, met de medede-
ling dat dit seizoen Rens en Daniek zijn verkozen tot Prins en 
Prinses van de St. Alphonsusschool. Daarop heeft Richard Rens 
gebeld met de vraag of hij sprak met de Schoolprins. Haha, 
ja toen wist Rens voldoende en hij vond ’t geweldig om als 
Schoolprins van groep 8 dit carnavals seizoen te vieren.  
Daniek ging helemaal uit haar dak toen haar ouders haar 

vertelde dat ze was verkozen tot Schoolprinses van groep 8.
Bij de bekendmaking op school was Rens, verkleed in 

spookpak, toch nog direct te herkennen door de leerlingen. 
Hij denkt zelf omdat ie nogal klein is. Voordat hij zich bekend 
maakte riep iedereen al Rens, Rens. Ook wisten de kinderen dat 
Daniek de Schoolprinses zou worden omdat ze zich die dag van 
de bekendmaking ziek had gemeld. 

Zoals ieder jaar hebben de leerlingen van groep 8 de tuinen 
van Rens en Daniek versierd. Eindigend in een mooi feestje 
met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. 
Rens heeft zelf een medaille ontworpen waar hij de Prins en 
Adjudant blij mee heeft gemaakt maar ook de Raad Van Elf en 
de kinderen uit groep 8 en de leerkrachten. 

Op de vraag wat het hoogtepunt is geweest antwoordden 
beiden de optocht door het Dubbelkiekersdorp boven op 
de grote carnavalswagen. Genoten hebben ze ook van het 
carnavalsfeest op school en later bij het ouderencarnaval en de 
galamiddag. 

Net als bij de echte Prins en Adjudant was het voor hen ook 
een drukke periode maar een gezellige tijd. Daniek vertelt dat 
ze wel erg druk is geweest met het omkleden omdat ze natuur-
lijk ook nog met de meiden van groep 8 een dansje hadden 
ingestudeerd. 

Als raad voor de volgende Prins en Prinses geven ze beiden 
aan dat ze ervan moeten genieten. Het is een geweldige tijd!!!
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Hallo allemaal
Er is ons (De Galacommissie) door de redactie dit jaar gevraagd om ook een stukje voor het 

Kiekersblad aan te leveren.  Dus via deze weg willen wij ons graag aan jullie voorstellen en 

vertellen hoe we door de jaren heen tot deze samenstelling zijn gekomen.

Het is allemaal begonnen in het carnavalsjaar 2007-2008. 
Toen zijn onze toenmalige Hofnar Huub Elferink en zijn 
Mathilde Tijhuis in het huwelijksbootje gestapt.  Het was dan  
ook op deze ‘grote’ dag dat een aantal leden van onze vereni-
ging hen gingen verrassen met een leuke act tijdens de cere-
monie in het gemeentehuis te Tubbergen.  Het was een act met 
nogal weinig om het lijf zo gezegd. Het liedje “In de blote kont” 
bleef Huub en Mathilde nog lang bij. 

De mannen die hier verantwoordelijk voor waren moesten 
zich natuurlijk wel een beetje moed in drinken en dat ging zo 
door tot aan het avond feest.  
Vaak worden er op zulke momenten de gekste ideeën bedacht 
en zo werd dus ook het idee van een gala op tafel gegooid. 
Maar een gala moest het niet worden want wij zijn natuurlijk 
wel De Dubbelkiekers dus moest het net iets anders. Zo kwam 
het idee van een “bonte avond”.  Maar omdat alle week-
enden en dan vooral de avonden al volgepland waren werd er 
dat eerste jaar gekozen voor de zondagmiddag, een “bonte 
middag”  zeg maar. Sindsdien is de zondagmiddag een vaste 
gala middag. Inmiddels is de gala uitgebreid met een heuse 

afterparty. Zoals al aangegeven, “In Haarbig doot 
wie t net effen anders.”

En wie waren dan deze mensen die hier verantwoordelijk 
voor zijn? Dat zijn: Silvo Wigger, Erik Busscher, Henk Groothuis 
en Hugo Olde Olthof. Vier heren kon niet volgens deze 
personen dus moest er een vrouw bij komen om dit viertal in 
het gareel te houden. Dit is Marije Alberink geworden. Deze 
vijf personen konden veel zelf maar hadden natuurlijk ook een 
echte podiummeester nodig. Dit is vanaf de eerste gala Mark 
Voshaar. Sinds vorig jaar is hij naast podiummeester ook lid 
van de Galacommissie. Verder zijn er natuurlijk mensen nodig 
met verstand van techniek. En Wout Oude Avenhuis is degene 
die ons elk jaar weer deze technische ondersteuning biedt. 
Later is hier Hans Velthuis bij gekomen. En voor het regelen van 
artiesten is Barry TOK bij ons aangesloten. Door de jaren heen 
zijn er ook een aantal mensen gestopt te weten Henk Groothuis 
en Hugo Olde Olthof. Wij willen hen via deze weg nogmaals 
heel erg bedanken voor hun inzet binnen onze Galacommissie.

Rest ons jullie nu nog te vertellen dat onze gala’s dit jaar 
op zaterdag 4 februari 2017 om 19.15 uur en zondag 5 februari 
2017 om 16.00 uur plaats gaan vinden. De kaartverkoop voor 
de gala’s vindt plaats op zondag 15 en 22 
januari 2017 van 11.11 – 13.11 uur bij Residentie 
Kamkuiper.

Wij hopen jullie allen in onze Residentie 
te mogen verwelkomen op de Gala!!!

Een drie werf alaaf
De Galacommissie

Data die u niet mag missenZONDAG 15 JANUARI: KAARTVERKOOP GALA’S  CV DE DUBBELKIEKERS

 
Zondag 15 januari is de eerste zondag om uw kaarten te kopen voor de Bonte Avond op 

 
zaterdag 4 februari en Bonte Middag op zondag 5 februari. De kaarten zullen verkocht 

 
worden op stoelnummer voor de prijs van € 7,50 waarbij geldt; OP=OP.

ZONDAG 22 JANUARI: KAARTVERKOOP GALA’S  CV DE DUBBELKIEKERS

 
Zondag 22 januari is de tweede zondag om uw kaarten te kopen voor de Bonte Avond op 

 
zaterdag 4 februari en Bonte Middag op zondag 5 februari. De kaarten zullen verkocht 

 
worden op stoelnummer voor de prijs van € 7,50 waarbij geldt; OP=OP.

ZONDAG 29 JANUARI: DANSGARDECONCOURS FLERINGEN
 

Kom deze middag onze minioren en junioren Dansmariekes aanmoedigen in Fleringen. 

 
Ze nemen hier deel aan een heuse danswedstrijd. Afgelopen jaren zijn ze meerdere keren met 

 
de eerste prijs huiswaarts gegaan!!! ZATERDAG 4 FEBRUARI: BONTE AVOND CV DE DUBBELKIEKERS

 
Zaterdag 4 februari is de eerste van twee te houden gala’s. 

 
Prins Sebastiaan, Adjudant Frank, partners en hun gevolg zullen hierbij uiteraard  aanwezig 

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

 
19.30 uur. Na afloop is er een grandioze after-party.ZONDAG 5 FEBRUARI: BONTE MIDDAG CV DE DUBBELKIEKERS

 
Op zondag 5 februari is de tweede van twee te houden gala’s. Prins Sebastiaan, Adjudant 

 
Frank, partners en hun 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.

VRIJDAG 17 FEBRUARI:  SCHOOLCARNAVAL 
De Prins en Adjudant gaan met hun gevolg deze ochtend een bezoekje brengen aan de 

 
St. Alphonsusschool. Er zal dan bekend gemaakt worden wie de Schoolprins en Schoolprinses 

 
zijn van 2017. Dit zal aanvangen om 09.00 uur.VRIJDAG 17 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 25 FEBRUARI: KIEKERSDAG 2016 
Optocht. Volgens traditie start om 13.30 uur de optocht vanaf het kerkplein. Een bonte stoet 

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

 
in Residentie Kamkuiper non-stop carnaval te vieren tot in de late uurtjes.

DINSDAG 28 FEBRUARI: BOKVERBRANDEN  
Het afsluitingsfeest van de carnavalsperiode voor alle genodigden in onze eigen Residentie  

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

WOENSDAG 1 MAART: ASWOENSDAG 
Prins Sebastiaan, Adjudant Frank, partners en hun gevolg zullen om 19.00 uur in de kerk de 

 
dienst bijwonen en het bijbehorende askruisje halen. De echte afsluiting.
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’t Kiekerslied 1
CV de Dubbelkiekers  (Mel : Rosamunde)

Refrein: 
Dubbelkiekers, viert met meka altied feest.

Dubbelkiekers, hoalt van plezear toch het meest.
Dit geet a joaren, dit cluppie barst van talent.

Dat sind noe de Dubbelkiekers, wij viert feest, in elke tent

Ie hebt van die dagen, dan löp van alles teggen.
Wat köj d’r oaver zeggen, ’t is nig,  oet , te leggen.

Dan is t’r, maar één ding, um ’t tij te keren, um oe te bekeren, t’is makkelijk te learen.
Het is nig, zo moeilijk, um Carnaval te vieren.
Te lachen en te gieren, te hossen en zwieren.
’t Is net als een virus, en moeilijk te genezen.

dat hebt wij hier bewezen, ie veult oe als herrezen

Zet je zorgen noe mear aan de kant.
En kom kieken in ons “Kiekersland”.

Doar könt ze feesten as geneen.
Een dolle boel, veur groot en kleen.

Nemt een biertje van de kastelijn.
Das’t allerbeste medicijn.
Carnaval veur iedereen.

Ja Dubbelkiekers nr.1

’t Kiekerslied 2 
CV De Dubbelkiekers  (Mel : We zijn er weer bij)

Elk joar in November,  kriebels in de maag.
Wel wödt de nije Hoogheid, dat höarj dan alledaag.

Wie het ok mag weazen, is zeker intressant.
Maar feesten doot wij hier toch hand in hand, in het Kiekerslaand

Refrein:
“Doar komt ze wear an”, knalt deur de speakers, “De Dubbelkiekers”.

Het is niet te geleuven, maar het is werklijk woar.
Dit bint de meujste dolle dagen van het hele joar.

De allermooiste gala’s, die zeej alleen ma hier.
Van alles op de bühne, veur iedereen vertier.
Het is t’r zo gezellig, ie veult oe good te pas.

De kastelijn den gef nog één keer gas, we heffen wear ’t glas.
Refrein: 

“Doar komt ze wear an”, knalt deur de speakers, “De Dubbelkiekers”.
Het is niet te geleuven, maar het is werklijk woar.
Dit bint de meujste dolle dagen van het hele joar

Carnaval in Haarbig, is prachtig um te zeen.
Het is een mooi spektakel, het is veur groot en kleen.
Nen optocht deur de stroaten, ’t is één en al gelach.
Iedereen die zingt en alles mag, op de Kiekersdag.

Refrein: 
“Doar komt ze wear an”, knalt deur de speakers, “De Dubbelkiekers”.

Het is niet te geleuven, maar het is werklijk woar.
Dit bint de meujste dolle dagen van het hele joar (2x)

Doar komt ze wear an      
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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 

Kom na de carnaval 
werken aan je 
conditie...



dedubbelkiekers.nl is ontwikkeld door:

internet professionals

.ONLINE

Meer bezoekers Meer verkopen Webdesign 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



(074) 7 630 610  •  info@iplinq.nl 

IP linq 
Lintelerweg 60 

7556 PD  Hengelo 
 

www.iplinq.nl 

Wij werken met PASSIE 
aan ieder ICT project 

De enige echte
   uit Italië...

bel voor meer informatie naar 

0546 866 977

of ga naar

www.piaggioapemobile.nl

AL vanaf
€3975,-

excl. BTW

825 mm

395 mm

Tel. 0546 - 62 13 79   l   www.terbeekreizen.nl
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Reglement Optocht
Opgave
Deelnemers aan de optocht kunnen zich uitsluitend 

opgeven via de website: 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 geduw (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 website: 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 tel. 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 25 februari
Uiteraard zullen wij ook dit jaar een fantastische optocht 

organiseren. Van diverse kanten uit ons Dubbeldorp horen we 
dat mensen al druk bezig zijn wagens te bouwen om opnieuw 
mee te kunnen doen. Er komen steeds meer wagenbouw 
groepen bij. Als vereniging vinden wij dit uiteraard 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 bekend zal worden gemaakt en de 
prijzen bekend zullen worden gemaakt.

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

Graag 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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Programma Kiekersdag 
25 februari 2017 

13.00 uur Formeren optocht op en rond het kerkplein

13.30 uur Start optocht (aangevoerd door de Hofauto en  

 afgesloten door de Prinsenwagen)

15.00 uur Einde Optocht

Vanaf 15.00 uur NON STOP CARNAVAL BIJ RESIDENTIE KAMPKUIPER!!!  

 M.m.v. Black Light

Met om 16.00 uur Officiële binnenkomst Prins, Adjudant, partners en  

 de Raad van Elf. Deze worden binnen geblazen door onze  

 eigen Dubbelbloazzers. Hierbij een openingswoord door  

 Prins Sebastiaan I en Adjudant Frank! 

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

 muziek en ander leuk vermaak

17.15 uur Prijsuitreiking!!!

21.00 uur Opnieuw opkomst Prins Sebastiaan I, Adjudant Frank,  

 partners en de Raad van Elf

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 Bedankt allen en tot volgend jaar!!!

90
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112 app
Vandaag zijn we bij Jeroen Oude Hendriksman. Geen onbekende binnen CV De Dubbelkie-

kers. Voor een paar jaar terug heeft hij een 112 app in het leven geroepen. Wij waren wel 

benieuwd hoe het daar nu mee gaat.

Jeroen, Wat is voor jou de aanleiding geweest om een 112-app op 
te zetten?

Op 2 januari 2015 vierden we de verjaardag van Dani. Dat 
was nog in het jaar dat ik de bevoorrechte functie als Hoogheid 
van CV De Dubbelkiekers mocht bekleden.  Er werd die dag in 
meerdere huizen in Harbrinkhoek ingebroken. We waren met 
veel mensen op straat om de inbrekers te zoeken.

Op dat moment dacht ik dat we elkaar sneller moesten 
kunnen informeren. Diezelfde dag nog de “112 Dubbeldorp app” 
aangemaakt en dat ging al snel de ronde.

Wat is het doel van de app?
Het doel is om elkaar op de hoogte te houden van 

verdachte situaties. Door de app kun je heel snel veel personen 
uit alle hoeken van het dorp bereiken. Zo is de pakkans groter.

Hoeveel deelnemers heeft de app?
De app heeft op dit moment 142 deelnemers

Ben je veel tijd kwijt met het beheer van de app?
Nee hoor, af en toe nieuwe deelnemers toevoegen. Mijn 

contactenlijst is wel erg groot geworden. Ik moet namelijk 
eerst een nieuw contact aanmaken om deze vervolgens toe te 
kunnen voegen aan de 112-app.

Wat doe je met informatie die niet bestemd is voor de app?
Gelijk een app erachteraan dat dit niet de bedoeling is. 

Smileys, duimpjes horen niet thuis in deze app. Ook is de app 
niet bedoeld voor zoekgeraakte spullen. Daarvoor zijn andere 
Social Media’s beter, denk aan Facebook.

Het is belangrijk dat de mensen het principe SAAR in acht 
nemen:

S – signaleren 
 * bij verdachte personen (geslacht, uiterlijk, leeftijd,
 lengte, postuur, kleding, andere bijzondere kenmerken 
 zoals tatoeage enz.)
 * bij verdacht voertuig (kenteken, kleur, merk, type van 
 auto, fiets of bromfiets) 

 Geef daarbij ook aan in welke richting de verdachte zich 
 begeeft.

A – alarmeren

A – appen

R – reageren

Belangrijk is dat als je het niet vertrouwt, je altijd de politie 
kunt bellen via 0900-8844 of anders via 112. Ze komen liever  
10 keer voor niets dan 1 keer terwijl het te laat is.

Wat zijn concrete voorbeelden waarbij de app heeft bijgedragen 
aan een verhoging van de veiligheid?

in onze app gelukkig nog niets concreets. Op 31 oktober 
werd er in een woning in Harbrinkhoek ingebroken. Dat ging 
ook al snel over onze app zodat iedereen mee kon kijken naar 
verdachte personen of voertuigen.

Worden mensen waakzamer of achterdochtiger van de app?
Daar ben ik van overtuigd. Beter voorkomen dan genezen.

Is het al gebeurt dat mensen foute of onjuiste waarnemingen 
posten?

Dat is al wel eens gebeurd. Zo hebben we een keer een 
busje met Pools kenteken gesignaleerd maar dat bleken 
achteraf schilders te zijn die bij iemand in Harbrinkhoek aan 
het werk waren.

De 112 app heeft zijn vleugels uitgeslagen buiten Harbrinkhoek – 
Mariaparochie, hoe is dit tot stand gekomen.

Zoals gezegd is de app opgericht in het jaar dat ik Hoogheid 
was. Ik wilde graag ook de andere dorpen hierin betrekken. Via 
de Prinsen van de andere dorpen in dat regeringsjaar wilde ik 
een overkoepelende app maken. Mocht er in Harbrinkhoek-
Mariaparochie wat verdachts gebeuren dat kon ik dat op de 
overkoepelende app zetten en zo ook de andere dorpen in de 
gemeente Tubbergen informeren. Hierdoor creëer je een veel 
groter bereik.  Dat kwam helaas niet helemaal uit de verf. 
Gelukkig heeft Karin Reinerink dit verder opgepakt. Zij heeft 
ervoor gezorgd dat we werden uitgenodigd voor een vergade-
ring in het gemeentehuis en bij deze vergadering zat van ieder 
dorp een vertegenwoordiger. Zo is uiteindelijk deze overkoepe-
lende app wel tot stand gekomen. Alle lof aan Karin. Zij is ook 
erg betrokken bij de 112-app.

Zijn er ook dorpen in de gemeente Tubbergen waar nog niet zo’n 
dergelijke app is, en zo ja waarom niet?

Ieder dorp is nu voorzien van zo’n app. In sommige dorpen 
zijn er ook straten die een eigen app hebben opgericht. Zou 
mooi zijn als we deze afzonderlijke app’s ook zouden kunnen 
koppelen.

Goed dat jij je bezig houdt met de publieke zaak, gaan wij jou in 
de toekomst ook nog op een andere manier terug zien? Bijv. in 
de politiek of als gekozen burgemeester?

Nee, daar ga je mij niet terug zien. Ik werk al 21 jaar met alle 
plezier bij Heisterkamp Transport. Ik zie op dit moment geen 
reden om een switch te maken.

Wel zijn we bezig om de gemeente ervan te overtuigen 
om Buurtpreventiebordjes te plaatsen in de hele gemeente 
Tubbergen. Dit zal zeker een afschrik verhogend effect hebben.

Tot slot wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om mensen uit te nodigen deel te nemen aan onze 112-app.  
We willen graag in alle uithoeken van ons Dubbeldorp iemand 
in de app hebben zodat we heel Harbrinkhoek en Mariaparochie 
hebben afgedekt. 

Mocht je graag deel willen nemen geef dit dan even aan mij 
door.  



 Brusse & Masselink, de Twentse Advocaten
 Wierdensestraat 122 Almelo / Hardenbergerweg 6 Tubbergen 
 Tel.  0546 – 542 500 / Fax. 0546 – 542508        
 www.brussemasselink.nl / info@brussemasselink.nl 

						 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

...	wat	hebben	wij	u	te	bieden	in	2017….	
• 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.	
• Een	uiterst	moderne	oefenzaal	die	is	uitgebreid	met	300	vierkante	meter	en	een	meerwaarde	is	voor	revalidatie	en	sport.	

	
	

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met:	
Fysiotherapie	Langeveld,	Slagenweg	9,	7614	LS	Mariaparochie.	

Telefoon:	0546-860399,	Website:	www.elangeveld.nl,	Email:	info@elangeveld.nl	
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UW GELUID DRAADLOOS 
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Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027

Schade?
24 uur per dag bereikbaar! 

Almeloseweg 192 • Mariaparochie • Tel. 0546-861 208  
www.lesscherautoschade.nl
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Mijn dorp 2030
Brughuis had een winkel in de Frielinkstraat, Pietje Bambergen deed mee aan de Zwaluwen-

dikke- banden- race, meester Baake was voor sommige leerlingen een held en voor anderen 

iemand om bang voor te worden, Hendrik Frielink rookte dikke sigaren, ‘Krul-Graads’ was de 

baas van de velden van MVV’29, in de snackbar van Tibbe kon je lekkere patat kopen,  

‘Krul-Jan’ verkocht BMW ’s als warme broodjes, voor klompen moest je bij Pierik zijn, en 

voor postzegels bij Miny van het postkantoor. 

In de Frielinkstraat zijn geen winkels meer, de dikke banden 
race is opgehouden te bestaan in Harbrinkhoek, het aantal 
meesters op de St. Alphonsusschool is een uitstervend ras 
geworden, bijna niemand rookt tegenwoordig nog sigaren, 
meerdere vrijwilligers zorgen tegenwoordig voor het onderhoud 
van de MVV’29 velden, voor een BMW moet je tegenwoordig 
naar Almelo en voor snackbar-patat en klompen ook. En wie 
koopt er nog postzegels? 

Kortom de vaart der volkeren is niet aan Harbrinkhoek-
Mariaparochie voorbijgegaan. We leven in een tijd van mega-
veranderingen. Wat vandaag nog hip en cool is, is morgen weer 
schromelijk ouderwets. 

Hoe ziet Harbrinkhoek-Mariaparochie er in 2030 uit? Wordt 
er dan nog getimmerd bij TiFa Groothuis? Is er dan nog kunst-
gras bij MVV’29? Is De Spar wederom een kroeg? Hebben we de 
Haambrink nog als sport annex gemeenschapsruimte? Is het 
bedrijventerrein de Kron ontsloten via de Noordergraafsingel? 
Zijn De Dubbelkiekers voorbij gestreefd door de Dwarskiekers? 
Wordt het gezondheidscentrum in de voormalige Rabobank 
een ziekenhuis? Blijven ouderen echt in de gemeenschap 
Harbrinkhoek-Mariaparochie wonen? Levert de Krekkers dan 
wederom een international? Zo maar vragen die in dit kader 
best gesteld kunnen worden.

Was vroeger de gemeente hoofdrolspeler in maatschap-
pelijke processen tegenwoordig is er sprake van een nieuw 
samenspel! Voor de gemeente Tubbergen betekent dit: loslaten 
en tijd nemen, inwoners zelf laten bepalen hoe hun dorp er in 
de toekomst uitziet. Welke voorzieningen blijven behouden? 
Welke diensten worden er geleverd? Wat doen de inwoners zelf, 
wat wordt gedaan door professionele organisaties en vooral: 
wie bepaalt wat er gebeurt? In hoeverre durft de gemeente 
Tubbergen los te laten? Spelregels die dan een rol spelen tussen 
de gemeente en het dorp zijn onder andere: alle activiteiten 
dragen bij aan het doel om de zorg beter en goedkoper te reali-

seren, we hebben vertrouwen in elkaar, we nemen onze verant-

woordelijkheid en activiteiten zijn altijd verantwoord, vrijheid is 

van groot belang, we werken niet bureaucratisch, fouten maken 

mag, er van leren moet, de gemeente staat naast inwoners en is 

partner, we leren elke dag opnieuw van elkaar.

In Harbrinkhoek-Mariaparochie vond op 16 september 

2016 in een volle zaal Kampkuiper de aftrap Harbrinkhoek-

Mariaparochie 2030 plaats. De boel moest opgeschud worden 

om eens een vrije variatie op Kroamschudd’n in Mariaparochie te 

gebruiken. Het DNA van het Dubbeldorp moest worden bepaald 

om vandaaruit te werken aan de toekomst Mijn Dorp 2030. 

Mijn dorp 2030 betekent dat er werk aan de winkel is voor 
de inwoners van Harbrinkhoek-Mariaparochie. Er zijn inmid-
dels werkgroepen gemaakt die zich buigen over de thema’s: 
duurzaamheid, ouderenzorg, vrije tijd en recreatie en inrichting 
dorp en leefomgeving, 

Inwoners proberen zodoende om Harbrinkhoek-
Mariaparochie toekomstbestendig te maken en voor te 
bereiden op 2030. Uw bijdrage en ondersteuning daarbij is van 
groot belang. Mocht er een beroep op u worden gedaan doe 
dan mee. 

Voor meer nieuws en inlichtingen omtrent Mijn Dorp 2030 
kunt u contact opnemen met Silvia Nijhuis, secretaris van de 
Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie  
Pastoor Eshuisstraat 13, 7615 PA Harbrinkhoek  
Telefoon: 0546-860474
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           “Hoe komt ze doar       toch bie???”
Tijdens carnaval hebben vele dorpen en steden een alternatieve naam. De traditie komt uit 

Noord-Brabant en is ook een gebruik geworden in de gemeente Tubbergen.

We hebben de carnavalsverenigingen in onze gemeente gevraagd om tekst en uitleg te 

geven hoe hun alternatieve dorpsnamen tot stand zijn gekomen. Hieronder de uitleg per 

dorp. 

Bokkenlaand:
Deze carnavalsvereniging is opgericht op  

1 oktober 1969, door een aantal plaatselijke ondernemers die 
wel carnaval wilden vieren in hun eigen dorp. Albergenaren 
hadden al de bijnaam Bokke, dus de naam Alberger Bokke is 
makkelijk te verklaren. Nu ben ik nog wel benieuwd waarom 
de Albergenaren de bijnaam Bokke hebben. Zo eignwies as n 
bok???

Pin’ndoarp
Trots op het verleden, zin in de toekomst.

Het begin: opgericht in 1968. Daarmee is carnavalsvereni-
ging De Pin’n uit Reutum de oudste carnavalsvereniging van 
de gemeente Tubbergen. De oorsprong lijkt te liggen bij de 
lagere school. Bij de leraren was het idee ontstaan om voor de 
leerlingen een optocht in kolderieke kleding te organiseren. Ze 
waren van mening dat, net zoals in Oldenzaal en Ootmarsum, 
een heuse Prins met een Raad van Elf niet mochten ontbreken. 
De Prins werd snel gevonden binnen het lerarenteam, Jan 
Bloemen. En het lukte ook om elf dorpelingen enthousiast te 
maken voor een Raad van Elf. Bij carnaval hoort muziek. Dus 
werd vanuit Muziekvereniging St. Jozef een boerenkapel in het 
leven geroepen. De basis ingrediënten waren hiermee aanwezig 
om een nieuw dorpsfeest te vieren.

Eerste optocht
En zo gebeurde het dat in 1969 voor het eerst een optocht 

werd gehouden. Een optocht van leerlingen in carnavalskle-
ding met muziek van de boerenkapel en een Prinsenwagen 
met daarop Prins Jan de Eerste en zijn Raad van Elf. De eerste 
Prinsenwagen was een platte boerenwagen waarop zitbanken 
waren aangebracht. De wagen was aan de zijkanten afgewerkt 
met riet dat langs het Almelo-Nordhorn-kanaal was gesneden 
en werd voortgetrokken door een tractor met Venbats Beernd als 
Hof chauffeur. Na de optocht werd het carnaval vieren voortgezet 
in zaal Mensink, thans partycentrum Bays.

Carnaval voor jong en oud
De eerste jaren was het carnaval in Reutum kleinschalig van 

opzet. In de jaren daarna kreeg het steeds meer vorm en inhoud, 
onder meer met de komst van gala-avonden met eigen en ook 
landelijk bekende artiesten, met jonge meiden als Dansmarieke 
en de boerenkapel, later hofkapel, voor de muzikale begeleiding. 
Zo ontstond een carnavalsprogramma dat voor elk wat wils 
biedt, jong en oud. Heel veel dorpelingen zijn er bij betrokken 
geraakt. Als lid van de vereniging, als artiest, als wagenbouwer, 
als sponsor, als bezoeker van de gala-avonden of van andere 
carnavalsactiviteiten. Ieder jaar opnieuw beleven zij veel plezier 
aan het feest der zotheid.

Kantje boord
Het carnaval is niet meer weg te denken in Reutum. Toch zijn 

er twee momenten geweest waarop het voortbestaan aan een 
zijden draadje hing. Beide keren was de aanleiding dat er maar 
geen kandidaten te vinden waren voor het Prins-schap. In 1981 
was Gerard Steggink de redder in nood. In 1986 was dat Marcel 
Brunninkhuis. Dat jaar zat het bestuur zelfs nog op de dag van 
de Prinswisseling met zijn handen in het haar. De toen 26-jarige 
Marcel, die deel uitmaakte van het bestuur, sprak tijdens het 
crisisberaad rond vijf uur ’s middags de verlossende woorden: 
“Dan do ik het wa”. Daarmee was opnieuw het voortbestaan van 
het carnaval gered.

Andere naam
Vanaf het begin droeg de vereniging de naam “De 

Pin’nsnieders”. Het is niet duidelijk waar deze naam vandaan 
komt. In 1980 werd tijdens een ledenvergadering besloten de 
naam te verkorten. Sindsdien gaat de vereniging verder als 
“Carnavalsvereniging De Pin’n”

Dit zijn enkele verhalen van waar de namen vandaan komen 
van de dorpen/carnavalsverenigingen in de Gemeente Tubbergen. 
Volgend jaar geven we u het vervolg van de overige dorpen.

Turvendorp:
Langeveen en Bruinehaar heten, sinds het jaar 

2000, in de carnavalsperiode Turvendorp. Deze naam van de 
carnavalsvereniging, De Turftrappers, is te danken aan het 
gebied waarin de Turftrappers wonen. In het gebied Langeveen-
Bruinehaar werd in het verleden turf gewonnen. De landar-
beiders die de turf moesten afgraven, bevestigden planken 
onder hun klompen om te voorkomen dat ze wegzakten op de 
drassige bodem. In het boek “geschiedenis van de Nederlandse 
Syntaxis” wordt ook melding gemaakt van het woord ‘turftrap-
pers’. Verwijzing slaat dan op de grote maat van een schoen. 
Carnavallistisch kun je stellen dat de Turftrappers een grote 
schoenmaat nodig hebben om tijdens het carnavalsseizoen 
overeind te blijven.  
En dat is ze tot nu toe nog goed gelukt ook!!

Papsleef’ndoarp:
Het scheppingsverhaal van de Papsleef’n: In de grijze 

oudheid werden de inwoners van Geesteren al schertsend 
de Papsleef’n genoemd. Waarom deze naam? Het antwoord 
hierop blijkt een logisch gevolg te zijn van de natuurlijke 
ligging van Geesteren. Het was omringd door de veendorpen 
Vriezenveen, Langeveen en Manderveen. In tegenstelling tot 
deze dorpen was Geesteren meer een weidegebied wat inhield 
dat er ook meer veehouderij was. Volgens de overlevering 
waren de mensen uit het veengebied wat kleiner van stuk dan 
de Geesternaren. Wat wil het verhaal? De veehouderij leverde 
melk op, van melk werd pap gemaakt en de Geesterse bevol-
king at deze gezonde kost dan ook gretig. Als gevolg daarvan 
nam de lengte toe, zo meende men. Dit leverde de inwoners de 
bijnaam of geuzennaam ’n lang’n sleef’ op. De verbinding van 
de Pap met de Sleef was gauw gemaakt. In carnavalstijd draagt 
Geesteren daarom sinds jaar en dag de naam Papsleef’ndoarp.
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THANK GOD IT’S SUNDAY

DAAR GAAN 
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#WHERE THE WEEKEND ENDS

LADY BEE
PRESENTEERT FOUTE CARNAVALS-SET
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Nijland	Voegwerken	 De	Woonderij	 R&R	Bouwwerken	
Lesscher	Autoschade	 Multimedia	Center	 Oerbekke	Onderhoud	&	Renovatie	
Fox	Eetcafé	 Kroese	Wevers	Accountants	 Schuttevaar	Landbouw	
Silvo	Wigger	Bouw	 Velten	Media	 De	Groene	Taxi	
Bouwbedrijf	Haarhuis	Albergen	 Lesker	Bouwkundig	Tekenburo	 BPMvanmijnauto.nl	
Total	Rent	 Aannemersbedrijf	Hoek	 De	Bloemenschuur	
Brusche	Elektrotechniek		 Lenferink	Auto’s	 Café	Steggink	
Kuipers	EP	Radio	&	TV	 v.d.	Bosch	&	Fikkert	Drukkerij	 De	Kikkerpoel	
HV	Installaties	 Gebr.	Heinhuis	 Gebr.	Poppink	
Café	Nobbenhuis	 Tibbe	Restaurant	&	Zalencentrum	 Welman	Calculaties	
Jabé	Reclame	 Autobedrijf	G.	van	Buul	 Vistaria	Schaap	
Postel	Tentenverhuur	BV	 J.	ter	Horst	Aannemersbedrijf	 Ter	Horst	Woondekor	
Flowquip	Process	Solutions	 JWP	Waterservice	 Combi	Glas	
Wooncentrum	 Rent	a	Plant	 Walk	in	Shop	

	

	 	 	 	
Linneman	Bouw	&	Advies	 AGI	Verlichting	 Kapsalon	Milou	 Ter	Beek	Reizen	
Grolsch	Brouwerij	 Kottink	Zalen	Café		Slijterij	 Heisterkamp	Drankenhandel	 Kinderopvang	Bambino	
B	&	K	Bouwbedrijf	BV	 Groothuis	Timmerfabriek	 Kookrijk	Kookstudio	 De	Jong	&	Laan	
De	Boderie	 Lentferink	Haarmode	 L	&	S	Specials	 Primera	Tubbergen	
Huls	Afbouw	 Borggreve	Schilders	 Nijhuis	Vloerenbedrijf	 News	Outside	
Tuincentrum	Heerdink	 Jos	Overmeer	Tweewielers	 Slagerij	Hemmer	 VWZ	Notarissen	
Gerbert	Paus	Montage	 Albo	Deuren	 Carnavalsland	 Ondernemers	Tubbergen	Zuid	
Autoschadeherstelbedrijf					
Goossen	

Autobedrijf	J.M.	Alberink	
V.O.F.	

August	Grootelaar	
Schilderwerken	

Mark	Tibbe	Duurzame	Energie	
Technieken	

Dancing	Bruins	 Bouwbedrijf	Kemperink	BV	 Vuurwerkkanjer	 Poelier	ten	Velde	
Oerbekke	Timmerwerken	 Kamphuis	Sloopwerken	 Autoservice	Letteboer	 Timmerhuis	Onroerend	Goed	
Kamp	Textiles	Home	&	Deco	 ’t	Oale	Roadhoes	 JT	Autobekleding	 Coop	Munster	Albergen	
Kapsalon	Huub	 Zalencentrum	Morshuis	 Lucas	IT	 Meulenkamp	Tweewielers	
Café	Restaurant	Fraans	Marie	 Studio	Sport	Tubbergen	 Hams	Uitvaartverzorging	 Deterink	Woninginrichting	
Weusthuis	Makelaardij	 Rikmanspoel	Tuinen	 IP	Linq	 Only-M	BV	
Administratiekantoor	Frank	
Kamphuis	

Medisch	Centrum	
Mariaparochie	

Oude	Geerdink	Tegels	&				
Sanitair	

Autototaal	Tubbergen	/	
Schröder	Carwash	

ASE	System		Engineering	
Huzink	Bouwmaterialen	

Diamantboor	&	Fraisbedrijf	
Geuke	

Fysiotherapie	Mariaparochie		
Harbrinkhoek	

Bouwbedrijf	Westerhof	
Voshaar	Administraties	
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