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Daarnaast willen wij graag via deze weg Samara Westerhof, 
Sander Alberink en alle andere vrijwilligers bedanken voor hun 
jarenlange inzet, creatieve ideeën en de manier waarop zij het 
Kiekersblad hebben gemaakt tot wat het nu is. Chapeau!!! 

Voor nu leggen de we de pen en papier even terzijde.  
We gaan carnaval vieren. En daarna: op naar de volgende editie! 
Veel leesplezier, fantastisch carnaval en een driewerf Alaaf! 

Ellen Alberink en Rudmer An de Stegge
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 Inhoud  Van de redactie
Het is weer gelukt! Voor u ligt de jaarlijkse presentatiegids van CV De Dubbelkiekers, uw 

eigentijdse magazine voor een prachtig komend carnavalsseizoen, het glamourtijdschrift en 

roddelblad in één: het Kiekersblad.

Bam! Daar viel hij weer met een smak op uw deurmat.  
De enige echte handleiding voor een vrolijk en geslaagd carna-
valsblad en serieuze informatiebron tegelijk. Gemaakt met 
passie en tomeloze inzet. Onze opgewekte reporters togen er 
op mistige avonden weer op uit om het nieuws te zoeken en te 
vinden, bijzondere medeburgers te interviewen en opmerke-
lijke gebeurtenissen te registreren. Het resultaat: een werkelijk 
geweldig magazine met een geheel eigen stijl en design.  
En dan hebben we het niet alleen over de omslag maar ook over 
de inhoud. Dit blad is weer net als andere jaren een uitgeba-
lanceerde mix van gezonde pret, redelijke onzin en kletspraat, 
humor en serieuze artikelen. 

In dit nummer treft u weer verrassende artikelen, geestige 
verhalen en leuke interviews aan, onder meer met onze nieuwe 
Hoogheden natuurlijk, die alles nog te wachten staat, maar ook 
onze ex-Hoogheden, die hun functie reeds hebben neergelegd. 
Terugkijken op een succesvol jaar. Is er iets mooiers? 

Niets ontsnapt aan de aandacht van de redactie. En met 
de opvallende vormgeving en spetterende fotografie, is er 
weer een uniek magazine geproduceerd. Hiervoor zijn we onze 
vrijwilligers  Jos Galgenbeld (fotografie) en Jos van het Reve 
(vormgeving) dan ook hartelijk dankbaar voor. 
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 Van de voorzitter
Beste lezer,

Met genoegen presenteert CV De Dubbelkiekers  het Kiekersblad voor 2018. Jarenlang 

hebben Samara Westerhof en Sander Alberink zich ingezet om dit boekwerk in elkaar te 

draaien. Elk jaar hebben zij het Kiekersblad naar een hoger niveau kunnen brengen, en daar 

zijn wij hun enorm dankbaar voor. Daarom Samara en Sander, dankjewel voor jullie inzet, 

betrokkenheid en creativiteit in de afgelopen jaren.

Dit betekent nieuwe frisse kapiteins op het schip van het 
Kiekersblad. En dat is goed,  want zij kunnen met hun eigen 
ideeën en inzichten het blad verder uitbouwen en blijven 
vernieuwen. Het zijn binnen onze geledingen geen onbekenden 
en voor velen van u waarschijnlijk ook niet. Maar via deze weg 
wil ik Rudmer An de Stegge en Ellen Alberink bedanken voor 
het aannemen van deze mooie taak, en hun veel succes toe 
wensen. Rudmer en Ellen ‘wie KIEKT d’r noar oet!’ 

Natuurlijk wil ik ook even stil staan bij afgelopen jaar. Prins 
Sebastiaan I en Adjudant Frank. Wat een enorme verassing was 
dit duo en wat hebben ze weer een enorm positieve boost aan 
onze vereniging gegeven. Strak in vertegenwoordiging aan de 
ene kant en los en humorvol aan de andere kant. Een mooie 
weergave waar CV De Dubbelkiekers voor staat. Natuurlijk 
konden de heren deze klus niet klaren zonder hun back up, 
in de vorm van Manon en Hugo. Ik wil jullie nogmaals enorm 
bedanken voor de fantastische invulling van afgelopen jaar.

Op het moment van schrijven is het nieuwe Prinsenkoppel 
bij mij nog niet bekend. De eerste aanwijzingen zijn gegeven, 
en op het moment van lezen zijn de eerste activiteiten al weer 
achter de rug. Ik wens jullie samen met jullie gevolg heel veel 
plezier en een mooie carnavalstijd.  Het is dit jaar een kort 
carnavalsseizoen, dus heren een advies van mijn kant: ga 
er voor en houd niet in, want voor je het weet is het alweer 
Aswoensdag.  

Gelukkig is onze vereniging altijd vol in beweging.   
We mogen ons verheugen op een goed bezochte Kiekersdag  
en gala’s. Elk jaar zien we de bezoekers aantallen geleidelijk 
toenemen en daar moeten we op reageren. Daarom zullen 
wij dit jaar de feesttent nogmaals vergroten, een snack-
plein inrichten en de verkeersstroom op de Almeloseweg 
gaan controleren.  Op deze wijze zijn wij er van overtuigd 
dat iedereen goed, veilig en gezellig kan vertoeven op onze 
vernieuwde feest locatie. 

Dit alles kan alleen door de inzet van vele vrijwilligers 
en Residentie Kampkuiper. Wat geweldig dat dit mogelijk is. 
Iedereen dank voor jullie inzet!

Tot slot wil ik u van harte uitnodigen het carnavalsfeest 
met ons te vieren op één van onze gala’s en /of Kiekersdag. 
Graag tot dan.

Driewerf alaaf, 
Edwin Kroeze

Voorzitter CV De Dubbelkiekers

Carnaval 2018 
Dit jaar bestaat het carnaval in de gemeente 

Tubbergen maar liefst 50 jaar. Het feest 

begon in 1968 in Reutum en al snel volgden 

andere dorpen van de gemeenten. Vijf 

decennia is een  jubileumjaar, zo zou de 

gemiddelde Nederlander denken. De carna-

valskenner weet echter dat dit niet zo is. 

Uitsluitend het getal elf of een veelvoud 

daarvan levert een carnavalsjubileum op. 

Voor een echt jubileumfeest moeten we dus 

nog een paar jaartjes geduld hebben, maar 

dat betekent natuurlijk niet dat we dit jaar 

niet gaan feesten met ons allen.  

Of het nu wel of niet om een jubileum gaat, 

carnaval is het feest waarbij we samen met 

elkaar plezier maken.

Ieder jaar hebben we in de gemeente 

Tubbergen een sleutelprins, die het gedu-

rende de carnavalsperiode min of meer voor 

het zeggen heeft in Tubbergen. Dit jaar is 

dat Arjan Lucas, afkomstig uit de Alberger 

Bökke. Op 20 januari ontvangt hij van mij 

in bijzijn van alle andere verenigingen de 

gemeentelijke sleutel. Op 30 januari is 

hij voorzitter van de collegevergadering. 

We zijn nu al benieuwd naar zijn plannen. 

Vooral zijn ICT-achtergrond maakt me extra 

nieuwsgierig.

Vorig jaar deed ik mijn intrede in de carna-

valsperiode en viel wat dat betreft met de 

neus in de boter. Ik heb in die eerste weken 

dan ook bijna alle gala’s en optochten in de 

gemeente Tubbergen bezocht. Een prachtige 

gelegenheid om een heleboel mensen in 

feestelijke stemming te ontmoeten. Jullie 

als carnavalsvierders hebben mij daarmee 

aangenaam verrast. Ik heb veel gelachen en 

ontzettend genoten.

Ik zie nu dan ook alweer uit naar het 

aanstaande carnaval en wens u veel plezier 

met de voorbereiding ervan. ALAAF!

Wilmien Haverkamp-Wenker
Burgemeester gemeente Tubbergen
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Mark en Martijn kennen elkaar van de voetbal en via de 
kinderen die bij elkaar op school en in de klas zitten. Ook de 
beide hofdames hebben elkaar daardoor goed leren kennen en 
zoals Mark aangeeft: “Bij de keuze van de Adjudant vond ik het 
belangrijk dat ook de dames goede bekenden zijn van elkaar en 
met elkaar overweg kunnen aangezien je de komende periode 
intensief met elkaar optrekt.”

We hebben deze heren en dames een aantal vragen voor-
gelegd en de antwoorden volgen hierna:

Hoe en wanneer gevraagd en wat was de reactie?
Mark: “Op vijf juli 2017 werd ik benaderd door Jos Smook 

met een appje dat hij geïnteresseerd was in een warmtepomp 
en of hij daar ’s avonds even voor langs kon komen. Er ging 
bij mij nog geen belletje rinkelen, sterker nog ik dacht yes, 
mooi, dat is handel.” Zo gezegd zo gedaan, Jos kwam diezelfde 
avond nog langs. “Mark vertelt dat hij Jos eerst een uur lang 
uitleg heeft gegeven over de warmtepomp en een voorbeeld 
heeft laten zien op zolder.” Saillant detail hierbij is dat Jos zelf 
nogal moeite had om de trap op te gaan aangezien hij nog 
herstellende was van zijn achillespees blessure. Eenmaal weer 
beneden kwam dan toch de vraag: “ Mark vergeet de warmte-
pomp maar even maar wil je dit jaar Prins worden van CV De 
Dubbelkiekers?” Het eerste antwoord van Mark was echter: 
“Nee, dat gaat niet lukken. We hebben drie kleine kinderen en 
weet niet hoe we dat moeten gaan combineren.” 

Jos is vervolgens weer naar huis gegaan en nog voor hij 
thuis was had Mark al een app gestuurd: “Ik denk er toch nog 
even over na.” Na enig overleg met Ellen heeft Mark echter vrij 
snel daarna besloten om het toch wel te doen onder het mom 
van: “Je wordt immers maar één keer gevraagd.” En toen diende 
de vraag zich aan: “Wie wordt mijn Adjudant?” Mark en Ellen 
hebben samen overlegd en besloten dat Martijn de geschikte 
kandidaat is. Want zowel de beide heren als ook de dames 
kunnen het goed met elkaar vinden. 

Twee weken later was het zover. Mark heeft Martijn gebeld 
en gevraagd of hij even langs kon komen. Martijn dacht dat 
dat vanwege de voetbal zou zijn alleen niets was minder waar. 
Mark had dit bezoekje bij Martijn goed voorbereid door Jos 
Smook en Martin oude Avenhuis mee te nemen. “Wat extra 
gewicht in de schaal kan nooit kwaad” grapt Mark. En daar 
kwam midden juli 2017 ook de vraag voor Martijn: “Wil jij 
mijn Adjudant worden komend jaar?” Zonder na te denken 
en zonder dat Marjon door had waar de afspraak over ging, 

want ze was koffie aan het zetten in de keuken, had Martijn 
al direct ja gezegd. 

Het is juli 2017 en de zon schijnt hoog aan de hemel, afgewisseld met een 

flinke plensbui. Kortom een echte Nederlandse zomer. Het is de periode  

in het jaar wanneer men praat over vakanties en dagjes weg.  

En carnaval? Dat is nog ver weg of lang geleden. Toch is dit 

ook de periode wanneer ons nieuwe duo gevraagd is en ja 

heeft gezegd. In juli was er dus al witte rook. 

Het zijn Prins Mark Tibbe en Adjudant Martijn 

Engelbertink die dit jaar CV De Dubbelkiekers 

vertegenwoordigen.

De benoemingscommissie, bestaande uit Martin oude 
Avenhuis, Jos Smook en Carmen Bos is het ook in hun derde 
jaar gelukt om een prachtig Prinsenpaar op de been te krijgen. 
Dit jaar staan Prins Mark I en Adjudant Martijn aan het roer 
van CV De Dubbelkiekers en zij worden bijgestaan door hun 
partners Ellen en Marjon. Met de keuze voor Prins Mark I is er 
gekozen voor ervaring, want Mark is zeker geen onbekende 
binnen CV De Dubbelkiekers. De keuze voor Adjudant 
Martijn was door Prins Mark I snel gemaakt, want de beide 
heren kennen elkaar goed en ook de hofdames Ellen en 
Marjon kunnen goed met elkaar overweg. Een mooi 
viertal dat elkaar de komende tijd nog beter gaat leren 
kennen. Wij gaan nu eens nader kennis maken met dit 
Prinsenpaar.

Het is Prins Mark Tibbe I die dit jaar de scepter zwaait 
over ons mooie Dubbeldorp samen met Adjudant Martijn 
Engelbertink. Mark, 42 jaar jong, is geboren in Almelo op 
de Markgraven, maar heeft van daaruit altijd een nauwe 
verbinding gehad met ons mooie Dubbeldorp. Mark woont 
samen met Ellen Kleizen, 36 lentes jong, alweer acht jaar 
aan de Klaproos in Harbrinkhoek. Samen zijn ze trotse 
ouders van drie zoons. De oudste is Stan van zeven jaar, 
dan volgt Teun van vijf jaar en de benjamin is Luuk en hij 
is drie jaar. Stan en Teun gaan naar de St. Alphonsusschool 
in Mariaparochie, Luuk gaat naar de Kikkerpoel. Zoals 
gezegd wordt Prins Mark I bijgestaan door Adjudant Martijn 
Engelbertink, ten tijde van dit schrijven nog 39 jaar jong maar 
bij het verschijnen van dit blad 40 jaar. Martijn is woonachtig 
in het mooie Harbrinkhoek aan de Patersweg samen met zijn 
vrouw Marjon Engelbertink-Grob, 40 jaar jong. Martijn en 
Marjon zijn samen de trotse ouders van twee zoons. De oudste, 
Lars is tien jaar en de jongste, Rens is acht jaar. Ook deze beide 
bandieten gaan naar de St. Alphonsusschool. 

Prins Mark I   en          Adjudant Martijn
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het volgen van het IVT (Opleiding voor Tandtechnicus), naast 
het werken bij Kesseler en Reuvekamp. Inmiddels ben ik daar 
alweer 21 jaar werkzaam als Tandtechnicus.” 

Vrije tijd en hobby’s
Naast de drukke banen, gecombineerd met het gezinsleven 

is er toch ook zeker nog tijd voor hobby en ontspanning.
Mark: “Naast mijn werk bij Cogas heb ik hobbymatig mijn 

eigen bedrijf in pelletkachels en andere duurzame energietech-
nieken voor in huis. Ook zit ik in het bestuur van Duurzaam 
Harbrinkhoek. Dat is een werkgroep die een onderdeel is van 
Mijn Dorp 2030. Tot slot ben ik actief in de organisatie van de 
jaarlijkse School & Volksfeesten Harbrinkhoek Mariaparochie.” 

Ellen: “Ik handbal bij HV Langeveen in het team Recreanten 
2. Daarnaast volg ik één maal per week bootcamp bij 
Claudi Olde Olthof. Naast al dit sporten ben ik lid van de 
Doopwerkgroep Harbrinkhoek Mariaparochie en zit ik in de 
Medezeggenschapsraad van de St. Alphonsusschool. En 
dit alles gecombineerd met mijn baan en ons gezin.”

Martijn: “Naast mijn werk zaalvoetbal ik bij 
de Haambrink. De laatste tijd echter op een laag 
pitje en de donderdag voor de Prinsopkomst 
heb ik nog afgezegd omdat ik absoluut geen 
blessure op wilde lopen. Naast zaalvoetbal 
biljart ik graag met de buurmannen 
bij buurman Gerco Linthorst. Ook ben 
ik verzamelaar van miniatuur trekkers. 
Ik heb een mooie verzameling inmid-
dels, maar deze mag van Marjon niet in de 
kamer staan.” Marjon geeft hierbij aan” Ik ga 
hem opgeven voor help mijn man heeft een 
hobby!” Tot slot is Martijn leider en trainer van een 
jongensteam binnen MVV, namelijk JO9-3.

Marjon: “Ik deed aan poweryoga om fit te blijven, 
en ga dat zeker na de carnaval weer oppakken. Daarnaast 
ben ik lid van Jop’85. Dat is voor kinderen die groep acht 
hebben verlaten en in de brugklas zitten. We organiseren  
3 of 4 leuke avonden waarbij de jeugd elkaar weer treft.  
Er zit ook een maatschappelijk tintje aan, omdat we jaar-
lijks een actie organiseren voor een goed doel. Tot slot ben 
ik brigadier en hierbij direct een oproep voor meer briga-
diers in het dorp. Dit voor de veiligheid van onze kinderen 
die van en naar school fietsen.” 

Wat is jullie verleden en ervaring  
met carnaval / CV De Dubbelkiekers?
Mark: “Ik ben lid geweest van de Raad van Elf en zat 

bij de bouwcommissie. Dat heb ik een aantal jaren met 
veel plezier gedaan. Daarom vind ik het nu des te leuker 
om carnaval dit jaar vanaf deze positie mee te maken. 
Daarnaast hebben Ellen, de jongens en ik vorig jaar de 
aanmoedigingsprijs gewonnen in de optocht van CV De 
Dubbelkiekers als bakkers. Je ziet wat er van komt, het 
jaar erop word je als Prins gevraagd.” Mark is dus geen 

Martijn geeft aan dat Marjon hem altijd al had ingefluis-
terd: “Als ze je vragen moet je ja zeggen, zo’n kans krijg je 
niet weer!” De heren geven aan dat ze vervolgens nog met z’n 
vieren om tafel zijn gegaan en zo was voor de bouwvak het 
nieuwe Prinsenpaar voor het carnavalsseizoen 2017-2018 een 
feit. 

Opleiding en werk
Mark: “Na de basisschool ben ik naar het voortgezet onder-

wijs op de St. Paul in Almelo gegaan. Daarna heb ik de Lange 
Vakopleiding en MTS Werktuigbouwkunde gevolgd.  

Later ben ik in de avonduren nog gestart met de oplei-
ding HBO Technische Bedrijfskunde, maar helaas 

vanwege privéomstandigheden heb ik deze 
opleiding niet af kunnen ronden. Wel heb ik 
nog de opleiding Lasinspecteur afgerond. 
Al deze kennis mag ik nu alweer acht jaar 
inzetten bij Cogas Duurzaam waar ik met 
veel plezier werk als Technicus Duurzame 
Energie aan allerlei interessante duurzame 
projecten.”

Ellen: “Na de basisschool in 
Langeveen heb ik VWO gedaan op het 
Canisius in Almelo. Daarna heb ik de 
opleiding HBO bedrijfseconomie met 
goed gevolg afgerond aan Saxion 

Hogeschool in Enschede. Met deze 
opleiding op zak ben ik in Enschede aan de 

slag gegaan bij Regio Twente tot anderhalf jaar 
geleden, toen ben ik gestart met mijn huidige 

baan als Financieel Adviseur bij de gemeente 
Almelo.” 

Martijn: “Studeren en leren was niet echt 
mijn ding maar ik heb wel het een en ander 

gevolgd en afgerond. Na de basisschool 
ben ik gestart met Havo op het Canisius. 

Uiteindelijk met een Mavo diploma op 
zak doorgegaan naar de MTS en daar 

de opleiding Planning en Logistiek 
afgerond. Met deze opleiding heb 

ik precies drie maand wat gedaan 
want ik heb drie maand gewerkt 

bij RMO als vrachtwagenchauffeur 
alvorens ik aan de slag ben gegaan bij Woertman 
Natuursteen, waar ik nu nog steeds met veel 
plezier werk. Ik werk daar als chauffeur / steller. 
Dat houdt in dat ik grafstenen plaats.” Mark grapt 
hierbij: “Als Martijn bij je langs komt is dat niet 
best, dan is het afgelopen met je…”

Marjon: “Ik ben na de basisschool naar 
de zogenoemde Bos Mavo gegaan en daarna 
naar het Gravenvoorde waar ik de opleiding 
Tandartsassistente heb afgerond. Na deze oplei-
ding heb ik me nog verder gespecialiseerd door 
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onbekende binnen de vereniging en carnaval speelt een grote 
rol in zijn leven.

Ellen: “Ik ben opgegroeid met carnaval, maar dan wel 
in Langeveen. Zo ben ik daar lid geweest van de eerste lich-
ting dansmariekes, heb ik in het bestuur gezeten van CV de 
Turftrappers en was ik lid van de Prinscommissie. Ook heb 
ik Mark leren kennen tijdens de carnaval.” Carnaval zit dus 
ook hier in het bloed en vanaf dit jaar is Ellen officieel een 
Dubbelkieker en geen Turftrapper meer.

Martijn: “Toen we nog in Tubbergen woonden deden we 
altijd al mee met de Vondelstraat. Meedansen in de optocht is 
echter niet aan mij besteed dus ik was altijd kartrekker. Nu ben 
ik wagenbouwer bij ‘De Oetkiekers’.

Marjon: “Ik ben twee jaar lid geweest van de eerste 
lichting dansmariekes van CV De Dubbelkiekers. Daarna heb 
ik ook meegedaan met de optochten met de Vondelstraat in 
Tubbergen. Nu we weer in Harbrinkhoek wonen zijn we met ons 
gezin lid van ‘De Oetkiekers’. Ook heb ik vorig jaar samen met 
Rens meegedaan met ‘Altied Skik’.

Hoe hebben jullie de periode naar en de 
opkomst zelf ervaren?
“Mark en Martijn geven beiden aan dat ze de periode erg 

leuk vonden. Hoewel het in de zomer nog niet heel erg speelt 
begint het zo rond oktober wel te kriebelen. De datum elf 
november komt steeds dichterbij en de eerste hints worden 
vrijgegeven. En dan begint het ook te gonzen in het dorp.” 
“Martijn geeft aan dat hij het wel lastig vond om het tegen 
iedereen stil te moeten houden. Zo vroeg mijn vader of ik op 
19 november Sinterklaas wilde vervoeren voor de intocht in 
ons dubbeldorp en dat moest ik weigeren, omdat ik al wist 
dat er ook een receptie op het programma stond bij noaber-
vereniging ‘De Papsleef ’n’. ”Het stilhouden werd echter wel 
steeds makkelijker en uiteindelijk bijna een sport. Vooral Mark 
heeft erg veel lol gehad om het feit dat meerdere mensen hem 
gevraagd hebben of hij wist wie de nieuwe Prins van CV De 
Dubbelkiekers ging worden. Zelfs de zaterdagmiddag van de 
opkomst is er aan Mark nog gevraagd bij Brughuis door John 
Brughuis: “Nou Mark, wie wordt de nieuwe Prins?” Waarom 
Mark lachend heeft geantwoord: “Geen idee John, maakt me 
eigenlijk ook niet zo veel uit.” In de periode van midden juli tot 
aan de opkomst is het viertal een aantal keer bij elkaar geweest 
om zaken te overleggen. Mark vertelt: “We moesten onder 
andere overleggen over de kleding, proclamatie, en lijfspreuk. 
De kleding hebben we gehaald bij Dress4Prins in Weerselo.  
De keuze van de kleding was zowel bij de heren als bij de 
dames snel gemaakt. “En dan moet er nagedacht worden over 
een scepter zegt Mark. Ellen heeft deze ontworpen en uitein-
delijk heb ik hem zelf gemaakt. De scepter bestaat uit een 
duurzaam huisje met daarop een zonnepaneel en binnenin een 
vuurtje. Dat heeft allemaal betrekking op mijn werk.”

“Ellen en Marjon vertellen tot slot nog dat ze zaterdag-
avond tijdens het eten de kinderen hebben ingelicht dat hun 
papa’s Prins en Adjudant werden van CV De Dubbelkiekers. 
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Ten 1e:
Prins en Adjudant bint beide opgreujt in Haarbig
En dat verget wij disse carnavaltied zeker nig!

Ten 2e:
Dat wie normaal als Mark en Martijn deur het leawn goat, 
ma dit carnavalsjoar as Prins en Adjudant veur oe stoat.

Ten 3e: 
Wij hebt de kinder nog nig zo groot, 
vandaar dat we disse carnavalstied geregeld een beroep 
op de oppas doot.

Ten 4e:
Den speelberg ligt der mangs weer keurig biej, 
deur VSO de Brug is e weer onkruidvriej;

Ten 5e:
Noe nog (net als vrogger)nen plek veur de jeugd, 
Want al hun rotzooi dutt de Haarbigse natuur gin deugd.

Ten 6e: 
Het lèèfbaar hoaln van oons dorp is van groot belang,
Wie hoalt nig van achteroetgang!

Ten 7e:
Met de prins in ‘Duurzaam Harbrinkhoek’,
Wordt het tiet veur nen good buurtonderzoek.

Ten 8e:
Bie MVV ligt nieje kunstgrasmatten, de oaln gung’n der an,
Ma hier met kan iedereen weer joarn vedan.

Ten 9e:
Dat de senioren moandelijks veur de koffie noar de 
Haambrink kunt, 
is de eenzaamheid in Haarbig geen punt. 

Ten 10e:
De veiligheid van de schoolkinder is van groot belang,
Hoppelijk goat  der weer meer brigadiers an de gang!
 

Ten 11e:
Wie goat veur nen ommeunig mooie carnavalstied met 
oonzen lijfspreuk:

Ze reageerden allemaal erg enthousiast. Zo lijkt het ze gaaf 
dat ze mee mogen op de wagen tijdens de optochten en dat 
beide papa’s op school komen om carnaval te vieren vinden ze 
ook erg leuk.” 

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

tisch!!! Vooral ook het samenkomen vooraf bij Tibbe is door 
beide heren als zeer bijzonder ervaren. Daar komen dan toch 
je familie en vrienden samen en het feit dat ze met zo veel 
speciaal voor ons komen is heel erg gaaf!!! Ook de reacties die 
we hebben gekregen van familie en vrienden waren prachtig. 
Van: “Dat had ik nooit verwacht bij Martijn tot het zat er een 
keer aan te komen bij Mark”. Nog maar net van de eerste 
indrukken bekomen is het dan de bedoeling om met z’n allen 
naar Kampkuiper te gaan en dan mogen de beide heren plaats 
nemen achter het witte doek. Mark en Martijn vertellen: “De 
spanning loopt dan nog wat verder op. Hoe reageert de tent? 
Is het druk? De muziek begint en dan is HET moment daar….. 
Je springt door het doek en dat is echt supergaaf!!! Vanaf dat 
moment was het één groot feest.” Marjon geeft aan: “Ik ging 
van het podium af en stond er voor en veel verder dan daar ben 
ik ook niet gekomen. Zoveel mensen die je gaan feliciteren en 
met je in gesprek gaan, super.” De heren geven aan: ”Het was 
direct gezellig met de Raad van Elf, familie en kameraden.  
Al met al een topavond.” Na de Prinsopkomst bij Kampkuiper 
was het tijd voor het bekende en befaamde eierbakk’n, dit 
keer dus aan de Klaproos bij Mark en Ellen. “Ook dat was erg 
geslaagd” geeft het viertal aan. Sebastiaan en Frank hebben 
de eieren gebakken en het was allemaal goed voor elkaar. 
“Uiteindelijk is het wel een latertje geworden… of vroeg, het is 
maar hoe je het bekijkt. Een van de kinderen was in ieder geval 
weer wakker toen de laatste vertrok geeft Ellen lachend aan.”

Wat willen jullie komend jaar betekenen voor 
CV De Dubbelkiekers?
Mark en Martijn: Bijna gezamenlijk geven ze aan: “Machtig 

mooi jaar van maken! Mark benadrukt hierbij nogmaals het 
dorpsbelang. Carnaval is voor iedereen, jong en oud. Je moet 
er samen een geweldig feestje van maken. Saamhorigheid is 
hierbij het sleutelwoord.” 

Wat verwachten jullie van CV De Dubbelkiekers 
en in het bijzonder de Raad van Elf:
Mark en Martijn: “Lol maken met elkaar. Feestvieren doe je 

samen!”

Kunnen jullie de hints nog uitleggen?
Oude tijden herleven. Dit is niet zoals velen dachten 

vanwege het feit dat Mark in de Raad van Elf heeft gezeten, 
maar omdat zijn oom Henny Tibbe in 1973 Prins is geweest bij 
‘De Eigenheimers’.

Vuursteen. Dit betreft de combinatie van het werk van beide 
heren. Mark werkt o.a. met kachels dus vuur en Martijn werkt 
met natuursteen dus steen.

Mannen met bandieten. Zowel Mark als Martijn hebben 
alleen zonen. Mark heeft drie bandieten en Martijn heeft er 
twee. 

Favorietenlijstje
 Mark & Ellen Martijn & Marjon

Vakantieland: Griekenland Duitsland  
Drinken: Droge witte wijn Bier & zoete witte wijn
FC Twente of 
Heracles: Heracles & beide FC Twente & beide
Dubbelkieker De Breuk (Mark) Martin Oude Avenhuis 
 Prins Mark (Ellen) Adjudant Martijn (Marjon)
Periode / dag  
in het jaar: Winter, is handel (Mark) 16 december (Martijn)
 Voorjaar (Ellen) Kerst (Marjon)

Waar kijk je het meest naar uit komend 
carnavalsseizoen?

Mark: Kiekersdag
Ellen: Schoolcarnaval
Martijn: Alle optochten
Marjon: Kiekersdag en schoolcarnaval

Welk stripfiguur zijn jullie?
Mark: Jerry (van Tom)
Ellen: Minnie Mouse
Martijn: Gargamel
Marjon: Assepoester (met drie kerels in huis)

Waar kun je jullie wakker voor maken?
Mark: Drop
Ellen: Maak mij maar niet wakker, ik blijf liever lekker liggen.
Martijn: Mij mag je wakker maken voor bakleverworst / bloed-
worst of stamppot andijvie met rookworst.
Marjon: Mij hoef je eigenlijk ook niet wakker te maken maar als 
het moet voor een biefstuk met gebakken champignons en uien.

An gas en steen’n hebt wie noe gin zin, 
vol energie knalt wie dit carnavalsjoar in!

Proclamatie
Wij, Prins Mark I de eerste en Adjudant Martijn, optochtlopers bie de carnaval, 16e Prinsen-

paar van CV De Dubbelkiekers, maakt te hoop met onze hofdames Ellen en Marjon der een 

geweldige carnavalstied van.

Wij proclameert het volgende:



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

n	Overheaddeuren
n Sectionaaldeuren
n Brandwerende deuren
n Snelroldeuren 
n Strokengordijnen

n Roldeuren en rolhekken
n Entreepuien
n Draaideurautomaten
n Service
n Onderhoud

Innovatief in deurtechniek

 

Verkoop/Verhuur tijdelijke 
huisvesting 

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

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

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

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

Sterke punten die van toepassing op onze units zijn:
• Snel en comfortabel onderdak
• Onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden
• Concurrerende prijzen
• Praktisch overal inzetbaar
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 Veel geschreeuw,            weinig wol... 
In jullie proclamatie geven jullie 
aan ‘Dat wat oeleu van CV De 
Dubbelkiekers bint went, ok 
dit joar weer in oene gedachten 

wordt prent’. Wat was 
voor jullie het 

hoogtepunt van 
afgelopen jaar?

Het is lastig om 
één duidelijk hoog-

tepunt te kiezen, 
maar er waren wel 
enkele activiteiten 
waarvan we echt 
hebben genoten. 
Eén hiervan was 

het bezoek op 
Rosenmontag aan de 

Duitse stad Stadtlohn. 
Aan het begin hadden wij 
ons zelf voorgenomen dat 
we niet naar Duitsland 
zouden gaan, qua reistijd 
en omdat de stad er erg 
kaal uitzag. Op advies 
van de Raad van Elf zijn 
we toch met zestig man 
in een volle touringcar 
richting Stadtlohn 
gegaan. Hoe verder 
we kwamen, des te 
minder gemotiveerd 

dat we eigenlijk werden. 
Bij het uitstappen uit 

de bus, zagen we alleen 
maar een paar Duitsers en 
kraampjes met Bratwurst. 
We kwamen een heel 
traditioneel, en op het oog 
ongezellig café binnen waar 
de feeststemming er totaal 
nog niet in zat, maar toen 
de optocht begon sloeg het 
feestgedruis ineens los. 
Iedereen had lol en begon 
zomaar op verschillende 
manieren mee te doen aan 

de optocht. Waar de één een prinsenwagen beklom, fietste de 
ander zelf mee. Kortom lachen, lachen, lachen. 

Ook de Kiekersdag was zonder meer een geweldig feest, 
en er was een fantastische opkomst in de tent. Waar we ’s 
middags konden genieten van alle leeftijdsgroepen met onze 
eigen kinderen, barstte ’s avonds het feest helemaal los. 
Geweldig en zeer gezellig. We hebben genoten van A tot Z, 
vooral als je dan ’s avonds op het podium staat in een bomvolle 
tent. Dan heb je het gevoel dat we als vereniging zeer goed 
bezig zijn. Hier waren wij echt van onder de indruk. Ditzelfde 
geldt voor de gala avonden, die bestonden uit goede stukken 
en een hele fijne sfeer. Dit hebben wij ook in veelvoud terug 
gekregen van andere Hoogheden en bekenden. Kortom vonden 
wij dat CV De Dubbelkiekers zich wederom hebben geprofileerd 
als een geweldige en gezellige vereniging. 

Met welke Hoogheden hadden jullie de beste 
klik? En met welk duo het minst?
Frank geeft aan dat hij het zeer goed kon vinden met de 

hofdames van de Alberger Bökke, terwijl Sebastiaan weer meer 
had met Geesteren en Tubbergen. Dit is eigenlijk ontstaan 
doordat we elkaar heel veel tegen zijn gekomen en gelijktijdig 
op de elfde van de elfde bekend werden gemaakt. Hierdoor 
hadden we al sneller een band opgebouwd dan met andere 
verenigingen uit de gemeente Tubbergen. Als toevoeging geven 
beide heren wel aan dat de kennismaking met alle Hoogheden 
uit de gemeente Tubbergen bij Manege Schröder helemaal 
geweldig was. Enig minpuntje voor Frank was dat hij aller-
gisch is voor paarden, maar hier zelf wel aan toevoegt: “Gek 
op hengsten en niet zo op merries, hahaha”. Tevens hebben 
we geprobeerd om elk dorp in de gemeente Tubbergen een 
bezoek te brengen bij één van de georganiseerde activiteiten. 
Alleen in Reutum is dit niet gelukt, vandaar dat we tijdens 
het dweilen op dinsdag Residentie Bays maar tijdelijk hebben 
overgenomen. 

Waar waren jullie van onder de indruk als 15de 
Hoogheden van CV De Dubbelkiekers?
Wij waren en zijn onder de indruk dat carnaval meer is dan 

het bekende ‘zuipfestijn’ onder een onschuldige dekmantel 
van een verkleedpartijtje. Wanneer je je mengt binnen CV De 
Dubbelkiekers dan merk je dat het een vereniging is die veel 
meer doet dan alleen gezellig feestvieren. Het gaat om het feit 
dat iedereen voor elkaar klaarstaat, of je elkaar nou wel of niet 
helemaal mag. Dat stukje mentaliteit en saamhorigheid, dat 
vinden wij super mooi. Ook viel het ons op hoe snel je kunt 

Het carnavalsseizoen zit erop voor het jaar 2016-2017 en 2018 staat alweer voor 

de deur. CV De Dubbelkiekers kunnen met plezier en genoegdoening terug-

kijken op een mooie periode. Het lijkt al weer heel lang geleden, dat op vrijdag 

11 november 2016 Prins Sebastiaan I en Adjudant Frank bij onze Residentie 

Kampkuiper uit het doek sprongen en zich met hofdame Manon en 

hofheer Hugo zeer enthousiast presenteerden aan alle aanwezigen 

en de pers, als de nieuwe Hoogheden van het Kiekerslaand. Nu het 

seizoen ten einde is, zijn onze razende reporters weer op pad gegaan 

om u een kijkje achter de schermen te geven bij onze Hoogheden van 

het afgelopen carnavalsseizoen. Je bent tenslotte maar eens in je leven 

een heuse Prins of Adjudant; wat beleef je zoal? Leest u zelf maar!!! 

Tussen alle vakanties van onze beide Hoogheden door 
hebben we toch nog een klein gaatje kunnen vinden om enkele 
vragen op ze los te laten, maar voordat we hier aan toe kwamen 
ging het eerste half uur alleen maar over welke kleding die 
beide heren bij de komende activiteiten gingen dragen. De vele 
‘Dat kleedt niet zo mooi af op mijn zwarte broek’ en ‘Dat is 
toch hartstikke leuk, Frank’ passeerden de revue…  

Hoe hebben jullie het afgelopen 
carnavalsseizoen ervaren?
Synchroon over de tafel spreekt iedereen volwaardig uit 

‘Helemaal geweldig’. Een prachtige tijd waarin wij vele mooie 
dagen, avonden en nachten hebben mogen meemaken. Frank 
vult aan dat het een mooie tijd was die hij absoluut niet had 
willen missen, terwijl ze op mij het langst hebben moeten 
wachten om “ja” te zeggen als Adjudant van Sebastiaan. Manon 
geeft aan het seizoen totaal anders te hebben ervaren dan 
vooraf gepland. De planning was om niet overal bij aanwezig te 
zijn, maar op een gegeven moment was het geen verplichting, 
maar de drang dat je zelf heel erg graag mee wilt. Het was voor 
Hugo een totaal ander carnaval dan in 2004, toen hij de tweede 
Prins van CV De Dubbelkiekers was. Het is ten opzichte van toen 
75 procent verbeterd, alles is tot in de puntjes geregeld, maar 
het klunzige, intieme en kleine had toen der tijd ook wel wat, 
voegt Hugo er lachend aan toe. Daarnaast was iedereen razend 
enthousiast over de manier hoe wij ons gepresenteerd hebben 
binnen onze eigen en andere verenigingen. Je merkt dat homo-
seksualiteit opeens geen punt is, maar heel erg gewaardeerd 
wordt. We hebben het totaal niet extra uitgedragen en voelden 
ons ook niet anders dan andere Hoogheden met aanhang. 

Vielen alle activiteiten 
te combineren met het 
werk en de oppas van de 
kinderen?
Voor Sebastiaan was het niet zo 

heel moeilijk, gezien hij als eigen 
baas zijn tijd flexibel kon indelen. 
Ondanks dat ik flexibel was in mijn 
werktijden, is het mij 100 procent 
meegevallen. Ik had gedacht veel 
meer afwezig te zijn van kantoor. 
Het ging uiteindelijk maar om 
enkele dagen en viel dus reuze 
mee. Daarnaast helpt het heel erg 
dat je in een soort flow zit en met 
behulp van familie en vrienden zijn 
we een heel eind gekomen qua oppas.  
Voor Frank viel het ook reuze mee, 
gezien hij elke vrijdagmiddag al vrij 
heeft. Het was in het begin wel even 
zoeken naar wat je te wachten staat, 
maar dit komt natuurlijk ook altijd weer 
goed bij CV De Dubbelkiekers.  
Zoals Sebastiaan aangeeft zat de drive 
er lekker in en voelde het niet als een 
belemmering om direct uit je werk de 
kleren aan te trekken en jezelf klaar te 
maken voor diverse activiteiten. “Het ging 
mooi zo!”
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integreren als ‘buitenstaanders’ binnen het Kiekerslaand. Bij 
de opkomst waren Sebastiaan en Manon namelijk voor velen 
onbekend, maar als je er zelf voor openstaat word je ook met 
open armen ontvangen. Als toevoeging waren wij echt onder 
de indruk van de eigen Kiedersdag, gala’s, gezelligheid en dat 
er altijd zoveel mensen met ons meegingen overal naartoe, 
complimenten!

Het uitdragen van verbinding is ook helemaal 
gelukt, zo is CV Noord Proost meer betrokken bij ons 
Dubbeldorp en het was een feest voor jong en oud. 
Daarnaast alle respect voor onder andere de Raad 
van Elf. Hiermee hadden we een zeer goede band 
en eigenlijk alles wat je gaf kreeg je ook terug. 

Was er een activiteit waar jullie 
van vonden dat jullie daar meer 
uit hadden kunnen halen? 
Eigenlijk was alles tot in de puntjes geregeld 

en hebben we veel hulp gehad van onze begelei-
ders en de Hoogheden die voor ons met de scepter 
over het Kiekerslaand hebben gezwaaid. Een klein 
dingetje was onze eigen receptie van CV De Dubbelkiekers, 
qua indeling van de dag en wat ons te wachten stond. Het 
programma ontbrak een beetje, waardoor het neerkwam op 
een gezellige georganiseerde chaos. Gezien het één van de 
eerste activiteiten is, laat je het een beetje op je afkomen, 
maar achteraf hadden we het wel gaaf gevonden als alle 
bezoekers formeel naar binnen werden geblazen door onze 
Dubbelbloazzers.  

Daarnaast hadden wij nog iets vaker gebruik willen maken 
van de Residentie, om bijvoorbeeld na enkele activiteiten bij 
elkaar te komen met een hapje en een drankje. Meer dan verza-
melen en afsluiten met een biertje. 

Waren er dagen of gelegenheden waar je 
tegenop zag?
Nee, totaal niet. We kregen eigenlijk juist alleen maar 

meer energie om weer op pad te gaan. Alleen hadden we ons 
met de Sleuteluitreiking niet helemaal optimaal voorbereid. 
Het is een traditie om de Hoogheden van het Sleuteldorp een 
passend cadeau aan te bieden en de zaal nog toe te spreken. 
Toen dit begon kneep ik hem wel een beetje, zegt Sebastiaan. 
We hebben hier ter plekke een stukje stand-up comedy gedaan, 
wat aan de reactie van de zaal te merken wel in de smaak is 
gevallen. 

Eerlijk zeggen: vonden jullie het zwaar? En hoe 
ging het fysiek?
Sebastiaan gaf aan dat hij het wel zwaar had vooral na de 

Prinsbekendmaking met het eierenbakken. 
Je bent de gehele dag druk en je zit vol spanning en uitein-

delijk komt de ontlading. Ik moet eerlijk toegeven dat ik na 
Tibbe en Kampkuiper gewoon te veel op had, klaar. 

Tijdens het interview is Sebastiaan geconfronteerd met 

het feit dat hij zich een half uurtje heeft afgezonderd op zijn 
kantoortje, maar dit kon hij zich niet meer herinneren sluit hij 
lachend af. Frank begon op Aswoensdag na het dweilen  
’s morgens te trillen, maar na een glas wijn te hebben gedronken 
ging het weer stukken beter. Tevens geven ze gezamenlijk aan 
dat het verzamelen bij de wagen voor de optocht van Geesteren 
wel heel erg vroeg dag was na een zwaar weekend. 

Hoe kijken jullie terug op het aftreden tijdens 
de nieuwe Prinsopkomst?
Eigenlijk hadden we er alle vier helemaal geen zin in en 

gingen er naartoe met de gedachte ‘we zien het wel’. Wel 
baalde Frank erg dat het seizoen al weer zo snel was afgelopen, 
het was een bevestiging en uiteraard emotioneel gebeuren. 
Toen we eenmaal in de tent waren, was het ook helemaal goed. 
We hebben de Raad van Elf nog even naar voren 

gehaald om ze te 
bedanken met 
diverse passende 

cadeautjes in plaats 
van ‘Goeienoamd leu, mooj daj 

in zulke grote getale bent komen opdagen’. Dit kwam mede tot 
stand doordat Frank zich de hele avond nog verantwoordelijk 
voelde voor zijn puppy’s van de Raad van Elf. Hugo gaf zelfs 
aan dat hij zich ook totaal niet had voorbereid op het aftreden, 
het ging eigenlijk nog net zoals het eindigde, de broek en de 
schoenen zaten nog aardig onder de modder. Samenvattend is 
het geen feestje waarop je je verheugd.  
Je gaat jezelf afvragen welke vervolgstappen er volgen en hoe 
de komende jaren eruit gaan zien. 

Wat zouden jullie tegen toekomstige koppels 
willen zeggen?
“Geniet er ommeunig van, want het is zo snel weer 

voorbij” en mocht je gevraagd worden en er is enige twijfel, 
DOEN!!! Het is een geweldige tijd die je nooit had willen 
missen. Zie ook geen ‘beren op de weg’, pak alles aan wat 
je aan kan grijpen. In het begin lijkt het allemaal heel 
veel maar het is zo snel voorbij. Daarnaast ben je het 
visitekaartje van het dorp en probeer je er met z’n vieren, 
plus de vereniging ook echt iets van te maken, zowel qua 
feest als lopende zaken binnen het Dubbeldorp. Tot slot: 
Maak er ook echt iets van jezelf van, je eigen feest, je eigen 
ideeën uitdragen, maar heb wel een luisterend oor voor de 
Raad van Elf. Neem als voorbeeld het verhaal van Stadtlohn. 

Hoe blijven jullie verbonden aan de CV 
Dubbelkiekers behalve in De Dubbelgarde?
Sebastiaan laat het op zich afkomen en gaat kijken 

of hij eventueel ergens kan ondersteunen, 
terwijl Frank aangeeft gevraagd te zijn voor 

de gala’s en de decoratiecommissie. Hugo gaat 
de PR commissie ondersteunen, waarvoor hij dit 

jaar ook al enkele stukjes heeft geschreven. Manon zou 
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eventueel wel iets voor het schoolcarnaval willen betekenen. 
Vele handen maken namelijk licht werk!!!

Hebben jullie nog tips en of verbeterpunten 
waar we komende jaren aan moeten denken?

- Nog sterkere verbinding tussen Raad van Elf en De 
Dubbelgarde, dit maakt de vereniging nog unieker dan we 
al zijn!!

- Voor de nieuwe Prins en Adjudant: neem vooral contact op 
met de vorige Prins en Adjudant, haal hier je profijt uit.

Samenvatting van het gehele seizoen in één zin, 
kunnen jullie beschrijven als: 
Het blijft een herinnering om nooit te vergeten, we hadden 

het niet willen missen! Bedankt!

Kunnen we afsluiten met een mooie anekdote 
van afgelopen jaar?

Ondanks dat in dit interview al menig mooie anekdotes voorbij 
zijn gekomen, hebben we er nog wel een aantal paraat:

- Het was geen receptie, maar een deceptie. Doelend op de 
receptie van C.V. De Smoezen. 

- Er is pas echt iets mis, als je Adjudant weggaat tijdens het 
gala en terugkomt als een vrouw. 

- We zijn eigenlijk iets teveel naar elkaar toegegroeid, zegt 
Frank. Waarop Hugo zegt: “iets teveel??? Je wilt opeens 
dezelfde auto als Sebastiaan, maar wij rekenen nog 
steeds 40 euro per uur in plaats van 240 euro per uur…..” 
Uiteindelijk werd het dan een iets ouder model, maar Frank 
wilde hem wel in dezelfde kleur. 

Zoo... Wat was dat weer een fantastisch seizoen, wat 
hebben wij genoten. Via deze weg willen wij jullie, Hoogheden 
en gevolg van 2017, bedanken voor een fantastisch carnavals-
jaar. Onder leiding van Prins Sebastiaan I en zijn rechterhand 
Adjudant Frank hebben we weer vele hoogtepunten beleefd.  
 
      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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Een nadere kennismaking 
met Ursula

Ursula en Cruella van het Roze, geschapen in 

2015. Harbrinkhoek en Mariaparochie maken 

dat jaar kennis met een paar pittige dames! 

De optocht wordt op Kiekersdag op z’n kop 

gezet, het hoofd van Sleutelprins Jeroen op 

hol gebracht. Was het de sleutel tot sucsex?  

Lees gauw verder. 

Een weelderige haardos, boa’s, jurken met de langste split 
ever en nog langere benen.

Hakken waar Patricia Paay dorst van krijgt.

Champagne vloeit, flair, entertainment, klasse…

Dit hebben we in het Dubbeldorp nog nooit gezien.

Dit heeft Hollywood allure.

Maar wie zitten er achter de maskers?!

In de aanloop naar Kiekersdag 2015 hebben de Grand Dames 
zich alvast een schare fans vergaard via Facebook.

Vele nieuwsgierige dorpelingen volgen hun laatste berichten.

Het gonst van de geruchten en er worden namen gefluisterd.

Is het de Tuut? Of toch Erik en Henk? Heeft iemand Pastor 
Linh gezien?

Het blijft een mysterie.

Tot het 2017 wordt en Ursula solo terugkomt.

Ze verstoort het Gala van haar broer, Adjudant Frank.

Frank heeft z’n zus te kennen gegeven dat ze niet welkom 
is op de Gala’s vanwege haar obscene gedrag, bang dat ze de 
hoofden van de Raad van Elf jongens ook op hol brengt.

Ze laat zich niet wegsturen en komt toch een kijkje nemen 
om te zien waar haar broer zoal mee omgaat.

Ursula vraagt haar aandacht, krijgt die ook 
en vertelt direct, soms licht kwetsend, maar zeker humoris-
tisch wat haar zoal wel en niet bevalt aan het publiek.

Vino Vino waar is de wijn, Vino Vino er bij zijn is fijn!

Albergen bukken, Vasseline, Geesteren blaast, Reutum is 
pinnig, Tubbig…. Vul maar in.

Iedereen werd op de hoge hakken genomen tijdens deze 
gala’s, niet te vergeten het harem (Raad van Elf) van haar 
broer.

De zus van Adjudant Frank, wat een pittige meid.

Of we haar terugzien? Onvoorspelbaar is en blijft ze…

Hallo carnavalsvriendjes 
en vriendinnetjes,

Wij zijn de CREW en bestaan uit negen enthousiaste dames. Uiteraard zijn wij ook weer 

heel nuttig geweest dit jaar, namelijk met het begeleiden van twee groepen Dansmariekes. 

Daarnaast ondersteunen we bij de gala’s en zijn we gewoon erg goed in feestvieren! Dit jaar 

hebben we afscheid genomen van Ellen Alberink en Christel Meijer. We willen beide dames 

via deze weg heel erg bedanken voor alle inzet van de afgelopen jaren! 

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. 

De meiden (minioren) die op dit moment zijn aangemeld, 
staan op de wachtlijst (zie tabel). 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 de leeftijd. 

Wel willen we volgend jaar heeeeel 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!!!

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

Alaaaf!!!

Michelle Bisschop, Birgit Hannink, 

Natasja Wisselink, Merle Elferink, 

Eline Haarhuis, Sharon Krake,  

Sophie Egberink en Melanie  

Bisschop

Wachtlijst:
Naam Aanmelddatum Groep
Zimra Boon 19-02-2015 Min
Yfke Masselink 02-03-2017 Min
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Minioren Dansmariekes
Joehoee het is weer zo ver, carnaval 2017/2018 staat voor de deur. Dit jaar bestaat de groep 

uit zeven meiden waarvan dit jaar nieuw bij de minioren Dansmariekes: Liz Groothedde en 

Geerte Harmelink. Ook dit jaar worden we begeleidt door Sharon Krake en Eline Haarhuis en 

oefenen we elke maandagmiddag in de St. Alphonsusschool. We hopen jullie te zien tijdens 

onze gala’s en/of het dansgardeconcours in Fleringen. 

           Alaaaaf!

Nienke Botter (10 jaar)
E = Enorm mooi

K = Kleurrijk

Britt Koenderink (8 jaar) 
E = Enorm 
L = Leuk

Madée Borggreve (8 jaar)
D = Dikke lol

U = Uuuuren geoefend

Geerte Harmelink (10 jaar)
D = Dansmariekes

E = En door!

Lieke Koenderink (10 jaar)
B = Bewegen

B = Beginnen maar!

Lynn ten Velde (10 jaar)
K = Knallen

I = In Dubbelkiekersdorp

Liz Groothedde (8 jaar)
E = Enorm gezellig

R = Rock ‘n Roll
S = Super groep

Junioren Dansmariekes
Hallo allemaal,

Wij zijn er ook weer: de junioren Dansmariekes van jullie dubbeldorp. We zijn alweer een  

tijd bezig met het oefenen van onze dans, die jullie tijdens de gala’s op 20 en 21 januari en 

op 28 januari tijdens het dansgardeconcours in Fleringen kunnen bekijken. 

We oefenen elke dinsdagavond bij restaurant Tibbe, 
onder begeleiding van Natasja Wisselink, Merle Elferink en 
Birgit Hannink. Vorig jaar zijn Loes Weghorst, Maartje 
Engbers, Hanne Engbers en Nienke Welman 
gestopt. We vinden dit erg jammer, maar willen 
ze bij deze bedanken voor de leuke en gezellige 
dansjaren. Anne Westerhof en Anouk Smook zijn 
van de minioren naar de junioren doorgestroomd 
en we heten ze van harte welkom bij de junioren 
Dansmariekes! Dit jaar zijn we dus met zeven 
Dansmariekes en we gaan ons best doen om 
de eerste plaats te bemachtigen tijdens 
het dansgardeconcours in Fleringen. 
We hebben allemaal erg veel zin in 
het carnavalsjaar 2017-2018. Dit 
willen we dan ook graag samen 
vieren met Prins Mark I, Adjudant 
Martijn, hofdames en met jullie.

Alaaaaf! 

Liefs, 
Emma Kuiphuis,  
Pascalle Lucassen,  
Anouk Smook,  
Anne Westerhof,  
Tess Schoolkate,  
Floor Geitenbeek en  
Carmen Kienhuis. 

Begeleiding: Natasja Wisselink, 
Merle Elferink en Birgit Hannink

Bovenste rij: Geerte Harmelink

Middelste rij: Nienke Botter,  

Lieke Koenderink, Lynn ten Velde

Onderste rij: Madée Borggreve,  

Britt Koenderink, Liz Groothedde
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         Er wordt er eentje  uitgeveegd!
Ben je er bang voor dat je in een zwart gat gaat 
vallen?

Nee hoor!

Op de schaal van één tot tien; hoeveel vertrouwen 
heb je in je opvolger ‘Böhme’? 

Op een schaal van één tot tien, een tien! Hij kan het! Positieve 
kerel en wie mag hem niet?

Er is door de groei en professionaliteit van de 
vereniging ook veel veranderd, wat is er daardoor 
minder leuk geworden?

Professionaliseren is/was gewoon nodig onder andere door de 
groei van alles maar het kneuterige van het begin had zeker zijn 
charme. Boogzetten bij de Prins en dan mooi met zijn allen in de 
woonkamer bijvoorbeeld.

En wat is er verbeterd?
Onze Kiekersdag is een begrip in de gemeente Tubbergen. Wie er 
nog nooit is geweest heeft het zeker op zijn lijstje staan voor dit 
jaar.

Wil je nog een slotwoord kwijt aan de Raad van Elf 
en de lezers van het Kiekersblad.

Als slotwoord;  ik heb het altijd een eer gevonden om Hoofd Raad 
van Elf te mogen zijn! Het is een groep die graag een feestje mag 
vieren met respect voor de organisatoren van dit feest maar ook 
met respect naar elkaar en de omgeving. Geen gezeur, geen gedoe, 
doe gewoon is gek genoeg. Maar ben er ook trots op dat we als 
CV De Dubbelkiekers een positieve plek op de carnavalskaart van 
Tubbergen hebben. Als laatste nog een wijze raad van dit ex-hoofd 
voor de Raad van Elf: “jongens vergeet nooit voor de Prins en 
Adjudant is dit jaar WEL het eerste jaar!”

De Raad van Elf of eigenlijk De Raad van Tweeëntwintig krijgt een nieuwe leider of lijder, het 

is maar hoe het bekeken wordt. In ieder geval heeft Ben Westerhof het stokje letterlijk en 

figuurlijk overgedragen aan Jeroen Egberink alias Böhme. Mooie reden om nader kennis te 

maken met deze heren aan de hand van elf vragen.

 

Wil je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Ben Westerhof, 44 lentes jong. Ik ben  getrouwd met 
Samara en vader van Anne en Ben. Dochter Anne zit bij de Dans-
mariekes en Samara is hoffotograaf.
 

Hoelang ben je hoofd van de Raad van Elf geweest?
Hoe lang? Euhhh zo’n zeven à acht jaar. De vereniging werd steeds 
groter en gezamenlijk werd besloten om te gaan werken met 
commissies. Voor de Raad van Elf mocht ik het hoofd zijn.
 

En waren dat intensieve jaren? Je bent in die tijd 
grijs geworden.

En of dat intensieve jaren waren! Haha, nee hoor, altijd met veel 
plezier gedaan! En grijs? Dat was ik anders ook wel geworden.

Is er een reden om te stoppen? Bijvoorbeeld om 
dat er vier onhandelbare nieuwe Raad van Elf leden 
zijn bijgekomen vorig seizoen?

Onhandelbaar? Nee ik heb ze zelf aangesteld en het blijken vier 
toppertjes te zijn! Volle inzet en eenmaal knippen met de vingers 
is genoeg.
 

Is een andere reden dat je de handjes vrij wilt 
hebben? Bijvoorbeeld om volgend jaar Prins te 
kunnen worden?

Rustig ga ik het niet krijgen want ik ben natuurlijk nog wel 
gewoon een Raad van Elf lid en indien nodig ondersteuning voor 
Böhme. En Prins worden? Ach wie weet…. Ooit.
 

Kun je een anekdote aanhalen wat de sfeer binnen 
de Raad van Elf weergeeft?

Anekdotes genoeg, maar het belangrijkste is dat er samen wordt 
opgebouwd, samen wordt feest gevierd maar ook samen wordt 
opgeruimd, hoe gezellig het feestje ook was! Prachtige mix van 
jong en oud door elkaar; oud blijft jong en jong wordt wijzer.

 

Intredend: Jeroen Egberink oftewel BöhmeAftredend: Ben Westerhof

Wil je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Jeroen Egberink, 30 lentes jong. Ik woon samen met 
mijn vriendin Melanie Bisschop en werk bij Olde Olthof autoruiten 
te Harbrinkhoek. Mijn hobby’s zijn voetballen bij MVV’29 5 en 
natuurlijk FC Twente!

Wat worden jouw taken als hoofd commissie?
Als hoofd van de Raad van Elf ben je het aanspreekpunt, je zorgt 
ervoor dat er bij de Prinsbekendmaking tot aan het Bokverbranden 
minimaal elf man aanwezig is en dat ieder lid van de Raad van 
Elf er keurig uitziet . Dus in vol ornaat: met strik en schone witte 
handschoenen ☺

Je zit zelf al een aantal jaren in de Raad van Elf, je 
zou beter moeten weten…?

Nou eigenlijk heb ik er nog geen genoeg van. Elk jaar is het weer 
een groot feest. Daarnaast worden onze eigen gala’s elk jaar beter, 
de optochten mooier en zijn er elk jaar weer veel andere en nieuwe 
gebeurtenissen.

Voor de lezers; uit hoeveel personen bestaat de 
Raad van Elf?

Normaal bestaat het, de naam zegt het al, uit elf personen, maar 
bij ons bestaat de Raad van Elf uit 22 personen. Dit is met name 
om te zorgen dat er altijd minimaal elf personen aanwezig zijn.

Heb je voor deze al andere functies gehad binnen 
CV De Dubbelkiekers?

Ik ben in 2010 lid geworden van de Raad van Elf. In de beginjaren 
hielp ik bij de wagenbouw en daarna een aantal jaren hoofd van de 
optochtcommissie geweest.

Heb je een doel voor ogen met de Raad van Elf?
Een specifiek doel niet echt, maar ik vind het vooral belangrijk dat 
iedereen positief tegen de Raad van Elf aankijkt.

Krijgen we nog iets ludieks zoals bijvoorbeeld de 
ruitjespakken?

Haha, hier zeg ik natuurlijk niets over. Iets ludieks is vaak als een 
verrassing.

Kunnen aspirant Raad van Elf leden zichzelf 
aanmelden of word je gevraagd?

In principe word je gevraagd voor de Raad van Elf.

Op belangrijke dagen als Rosenmontag en Dweil-
dinsdag is de kans klein dat je vrij krijgt van je 
werkgever. Is de Raad van Elf dan een stuurloos 
schip?

Ik ga er vanuit dat mijn werkgever mij netjes vrij geeft tijdens de 
carnaval. Met een oud Prins als werkgever komt dat wel goed!

Hoe was jullie omgang met de Adjudant van  
2016-2017?

Euhm wie was dat ook alweer? ;-) Zowel met Adjudant Frank als 
Prins Sebastiaan was de omgang super. Het was wederom weer 
een mooi carnavalsjaar!

Wil je nog iets delen met onze lezers?
Word lid van deze prachtige vereniging. Bezoek de gala’s, de 
Kiekersdag en doe mee aan de optocht.
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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
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Transport via water,  
weg en spoor 



 

 

Houten verpakkingen: 
- Kisten 
- Pallets 
- Kratten 

- Aftimmeren bedrijfswagens 
- Enz. 

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

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



Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

Dealer van oa asus, samsung, apple, hp en canon.
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Bovenste rij: Rudmer An de Stegge, Chiel Oude Vrielink, Ben Westerhof, Sander Alberink, 

Jesse Busscher,  Jan Borggreve, Rob Scholten, Martijn Egberink, Cas Oude Avenhuis,  

Koen Oude Vrielink, Jeroen Egberink.

Onderste rij: Nolan Leus, Jordy Stroot, Bram Schepers, Luuk Oude Avenhuis, Huub Elferink, 

Barry Telgenhof oude Koelhorst, Wout Busscher, Jarno Busscher. 

Jos Smook ontbreekt op de foto.

            De Raad      van Elf
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Boodschappenlijst 
voor carnaval

Bier drinken, de kou in, katers bestrijden en jezelf weer opdirken. Carnaval is topsport!  

Om te voorkomen dat je na twee dagen al ziek in bed ligt, hebben we alvast een boodschap-

penlijstje voor je samengesteld waarmee je carnaval goed door kunt komen. Dus neem dit 

lijstje mee wanneer jij bij “Dagwinkel Brughuis” je boodschappen haalt.

	

Drank
- Blikken bier (indrinken en als BVO’tje naar de kroeg)
- Cola (helpt tegen misselijkheid en mixt goed met sterke 

drank)
- Het drankje waarmee je eindigt in de kroeg (het beste anti-

kater middel)
- Flacon (voor tijdens de optocht en om de tent mee in te 

smokkelen)

Tegen de kater
Als je een kater hebt, zijn er waarschijnlijk twee opties: je hangt 
hangt boven het toilet óf je hebt zin in een vette hap. 
Wil je zo snel mogelijk van je kater af? Neem dan de volgende 
dingen mee:
- Eitje (met zout, want je lichaam verlangt naar zoute 

etenswaren)
- Fruit en groentes voor smoothies (zorgt voor snellere verwer-

king van alcohol en helpt bij wat extra vochtinname). Voor de 
echte diehards gooi er een scheut wodka in.

- Bananen (helpt tegen hoofdpijn en handig om snel naar 
binnen te werken. Plus diaree remmend)

- Soep (goed voor je zoutbehoefte en vochtinname) voor na 
het zoep’n.

Stevig ontbijt/ goede bodem
- Diepvriespizza’s (makkelijk en stilt ook perfect de honger bij 

thuiskomst)
- Eieren (voor als je na je ontbijt direct weer op pad gaat)
- Spek (voor op je eieren)
- Melk (goede bodem en goed voor de dorst)
- Frikandellen (voor in de frituur of direct in de pan)

Vitamines/ EHBO
- Multivitamines (nee, er zitten niet genoeg vitamientjes in 

een biertje)
- Paracetamol (één voor het slapen gaan doet wonderen, twee 

kan noodzakelijk zijn)
- Rennies (zuurbrand brrr)
- Materiaal om je EHBO kist aan te vullen (denk aan pleisters 

om je nachtelijke verwondingen te verzorgen)

Huishoudelijke zaken
- Extra schoonmaakmiddel (om de sporen van de avond ervoor 

op te ruimen)
- WC-verfrisser (geen uitleg nodig)

Een muzikale noot van  
De Dubbelbloazzers

Sinds enige jaren zijn ‘De Dubbelbloazzers’ hét dweilorkest uit Harbrinkhoek-Mariaparochie 

en Almelo. 

Afgelopen jaar
Afgelopen jaar hebben De Dubbelbloazzers weer met volle 

teugen genoten. Wat een geweldig jaar hebben we gehad met 
Prins Sebastiaan I en Adjudant Frank. Na een prachtige Prins-
opkomst waar we een vrolijke deun mochten blazen gingen we 
al snel door naar het volgende feest, dat was het Boogzetten bij 
beide heren. Hoe ijzig koud het weer ook was, hoe warm was 
dit gezelschap. Na het Boogzetten waren de gala’s aan de beurt. 
Bij de gala’s hebben we CV De Dubbelkiekers en alle gasten een 
warm welkom toe geblazen bij de entree. De sfeer kwam er al 
snel in. Wij hebben het als geweldig ervaren. Natuurlijk kwam na 
de gala’s het hoogtepunt van het carnaval; de Kiekersdag. 

Het was een koude winterdag maar met onze muzikale 
ondersteuning hielden we de mensen tijdens de optocht aan de 
Wilgenhof lekker warm. Tot slot brak alweer het laatste feestje 
aan, het Bokverbranden. Dat was een knaller van een afsluiting. 
Met een brandende bok en prachtig vuurwerk, hebben wij als 
dweilorkest gezorgd voor de muzikale ondersteuning. Daarmee is 
het vorige carnavalsjaar met een glimlach afgesloten.  
De Dubbelbloazzers willen iedereen bedanken voor een superjaar! 

Komend jaar
Natuurlijk zijn we ook aankomend jaar weer van de partij. 

Via deze weg willen wij Prins Mark I en Adjudant Martijn dan 
ook van harte feliciteren met hun benoeming! Wij vinden het 
prachtig om ook dit jaar aanwezig te zijn bij een fantastisch 
carnavalsjaar. Op onze eigen wijze gaan we de muzikale omlijs-
ting verzorgen en maken we er samen een feestje van! Zo zijn we 
uiteraard weer aanwezig op het veldje aan de Wilgenhof tijdens 
de optocht op onze Kiekersdag op 10 februari 2018. Al voor de 
aankomst van de stoet zorgen wij voor gezelligheid. Kom hier 
ook de optocht kijken en vier het feestje met ons mee!!!

Nieuwe leden
Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe bloazzers en 

slagwerkers. Kun jij een vrolijke noot spelen of ken je iemand 
die muzikaal is? Wij kunnen er nog steeds nieuwe bloazzers bij 
gebruiken! Meld je aan via: dubbelbloazzers@hotmail.com. 

Met muzikale groet,
De Dubbelbloazzers
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            De Dwarskiekers      zetten al jaren 
                      het beste beentje voor!

De ontwikkeling van De Dwarskiekers in zes jaar tijd gaat hard. Van vergaderen met 30 man 

in de huiskamer en wagens bouwen door de kou verkleumd naar allerlei commissies en een 

eigen naaiatelier/kantine in de bouwloods én van tientjes lappen naar officiële contributie. 

Niets moet alles mag 
Voor 2010 deden een paar groepen uit de wijk Nieuwbouw 

al enkele jaren mee met de optocht. De groep uit de Pastoor 
Eshuisstraat leek het leuk om iets groter te worden en deed 
in 2010 een briefje uit aan de inwoners van de Nieuwbouw en 
daarop kwamen veel aanmeldingen. Daarmee was de start van 
een nieuwe carnavalsgroep in 2011 een feit. Een naam werd 
bedacht en De Dwarskiekers startten met een groep van 35 deel-
nemers.  We starten met niks, vergaderden bij de leden thuis en 
bouwden bij de familie Haarhuis in de loods. Contributie kenden 
we de eerste jaren ook nog niet. Als er weer geld nodig was voor 
aanschaf van materialen of stoffen werd er bij de leden een 
tientje gelapt. Sinds de start van De Dwarskiekers hebben we als 
motto, niets moet alles mag, een ieder doet waar hij goed in is, 
zijn talenten liggen en waar hij tijd voor heeft. 

Starten met tractor, doorgaan met drukken
Het eerste jaar waren we verkleed als oliesjeiks, simpelweg 

om het feit dat buurman Marco geregeld in Dubai kwam en van 
daaruit goedkoop de sjeikpakken voor ons kon bemachtigen. 
De jaren daarna werden we steeds fanatieker en professioneler. 
We wilden toch graag meedoen voor de prijzen, en nog steeds. 
We bouwden toen in de voormalige stierenstal van Haarhuis, 
ijskoud maar wel gezellig. Het tweede jaar toekerden we rond 
met de ‘Haarbich-express’en tijdens de optocht ontstond toen 
spontaan het eerste dansje. Leuk voor het publiek en zeker voor 
onszelf. Het derde bouwjaar stalen we de show met de dolfijnen 
en hebben we voor het eerst meegedaan aan de Verlichte 
Optocht in Tubbergen. Het opbouwen van de verlichting was 
een heel karwei, maar uiteindelijk brandde alles en behaalden 

we zelfs de eerste prijs. Tot dat jaar hadden we een tractor 
voor de wagens. We hebben ervoor gekozen om vanaf toen de 
wagens zelf te drukken.  
De mannen hebben dan wat omhanden en er is meer interactie 
met het publiek.

Die Eisbären
In 2014 hadden we als basis ijsberenpakken en wagentjes 

gekocht en daar kregen we een hele grote, bruine mammoet 
bij. Maar het transport van die lelijke mammoet was nog wel 
een ding want hij paste niet in de vrachtwagen. Daarvoor 
moest de mammoet in stukken worden gezaagd en hij 
belandde uiteindelijk toch in Harbrinkhoek  (met dank aan 
Dwarskieker Marc Harmelink van EMD Transport). Uiteindelijk 
bleek Ollie, zoals we de mammoet noemden, de grote blik-
vanger nadat hij was getransformeerd in een witte glittermam-
moet. We behaalden met deze combinatie overal de eerste 
prijs en hij stal ook tijdens de Verlichte Optocht de show. Een 
topjaar was het. Sinds dit jaar is het lied ‘Die Eisbären’ ons lijf-
lied geworden en in ons logo is Ollie ook verwerkt. Kenmerkend 
aan de Verlichte Optocht is de samenhorigheid met de andere 
wagenbouwers, veel kennis wordt gedeeld en zelfs onderdelen 
uitgewisseld. Daarmee stijgt ook elk jaar het algemene niveau 
van de Verlichte Optocht. Op deze wijze kon CV Ketel vorig jaar 
winnen met verlichting van De Dwarskiekers.

Meer coördinatie en officiële contributie 
Omdat we de wagens zelf bleven drukken hebben we vaste 

onderstellen voor de wagens gelast en gezorgd voor soepel 
lopende lagers en wielen. De muziekwagen werd ook steeds groter 
en uitgebreider. De pakken, we hebben er 70!!! in 2014  gemaakt, 
wat een bult werk. Ook vanwege de verlichting die heel secuur op 
alle pakken vastgenaaid is. Toen is de naaicommissie ontstaan, 
want er werd wel heel veel heen en weer geappt. Iets meer coör-
dinatie was wenselijk. In de loop der jaren ontstonden er steeds 
meer groepen/commissies, want het bleek dat met 30 man tot 
diep in de nacht vergaderen niet echt effectief was. Het ging overal 
over behalve over de carnaval. Maar het was wel erg gezellig. 

De laatste jaren hebben we een officiële contributie ingevoerd. 
Deze kunnen we in verhouding op een laag niveau houden door de 
opbrengsten van het prijzengeld, de verdiensten van de verkoop 
van wagens en kleding en de opbrengsten van de oliebollen- en 
kniepertjesactie (de laatste drie jaar). Daarnaast ontvangen we 
vrije giften van mensen die ons een warm hart toedragen en sinds 
2017 de opbrengst van de vrije gift van de kijkmiddag.
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Eigen bouwloods 
Sinds 2015 hebben we een eigen bouwloods, achter 

de caravanstalling van de familie Bauhuis aan de Jannes 
Brouwerstraat. Sinds 2015 komen de Prins en Adjudant van CV 
De Dubbelkiekers ons elk jaar vereren met een bezoekje tijdens 
een bouwavond en dat wordt erg op prijs gesteld. Voor het 
jaar 2015 bedachten onze techneuten bij het ‘Waka Waka’-
masker allerlei bewegende hydraulische delen. De uitdaging 
is dan om het niet te zwaar te maken want we hebben nog 
steeds drukwagens. Vorig jaar hadden we als thema ‘Sprookjes’ 
en de bijbehorende draaimolen was uitermate populair bij 
De Dwarskiekertjes. Een mooie traditie is dat we voor de 
optochten gezamenlijk een broodje worst eten. Ter plekke 
worden in een reuze pan ruim 100 grote bockworsten warm 
gemaakt en dat houden we erin.  Net als de afterparty’s die 
we organiseren na de optochten van Albergen en Geesteren. 
Dit doen we altijd bij één van de eigen leden achter het huis; 
barbecue aan, muziekje erbij, ....... erg gezellig!!! 

Professionalisering van de vereniging
We hebben leden van 0 tot 80 jaar (de familie Hutten) en 

alles wat lopen kan doet mee in de optocht. De allerkleinsten 
gaan mee in de buggy en er zijn zelfs nog drie Dwarskiekertjes 
onderweg! We hebben gelukkig specialisaties op allerlei 
gebieden en vrijwilligers buiten de vereniging die helpen met 
het naaiwerk of met het bouwen, fantastisch!!!  

Gelukkig hebben we dit jaar weer een aantal nieuwe, jeugdige 
leden mogen verwelkomen. Dat zorgt voor een gezonde door-
stroming binnen onze vereniging. Door de groei, de profes-
sionalisering en de (on)mogelijkheden van het verzekeren van 
de wagens heeft het bestuur in samenspraak met de leden 
besloten om in 2017 een officiële vereniging op te richten. De 
volgende ontwikkeling is dat we een muziekwagen met eigen 
dj’s hebben. Zo hebben we aanstormend talent uit de parochie 
Dwarskieker Nick Geitenbeek en DJ Jesse Masselink (uit de 
Nieuwbouw) met de muziekapparatuur van onze eigen Wout 
Oude Avenhuis. 

Kom naar de kijkmiddag!
De kijkmiddag hebben we vorig jaar geïntroduceerd , een 

groot succes, veel familieleden, bekenden, buren en collega-
bouwers vereerden ons met een bezoekje. En het is super 
leuk om te zien dat er steeds meer wagenbouwers binnen 
onze parochie zijn, de Wietkiekers, Oetkiekers, Bergkiekers, 
NoordProost en Altíed Skík. Onze kijkmiddag is dit carnavals-
jaar zondag 21 januari van 13.00 tot 17.00 uur, in de BlackBox 
aan de Jannes Brouwerstraat 36 in Harbrinkhoek. Natuurlijk 
wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. U bent van 
harte welkom een kijkje te komen nemen. Natuurlijk hopen we 
u te zien bij  één van de optochten of in de tent bij Kiekersdag. 
Tot dan! 

Hartelijke groet van De Dwarskiekers
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DUURZAAM GROEN
OP KANTOOR

Autobedrijf

Jan Alberink
HET ADRES VOOR EEN

NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO
Tevens alle reparaties, groot of klein

Hunzeweg 8
Tubbergen

Tel: 0546-622154
Bgg.0546-863718

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

Parketvloeren en
woonaccessoires

Wij toeteren weer
gezellig mee!

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

www.voskampgroep.nl

Hoofdstraat 41 a | 7625 PA  Zenderen | T: 074 26 73 509
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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



 

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
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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. 

Vriezenveen

Wierden ALMELO

Tubbergen

Vasse

Ootmarsum

Denekamp

HENGELODelden

BorneRijssen
Enter

Neede

Haaksbergen
Buurse

ENSCHEDE

Losser
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Heren & Damessalon

MEUBELEN

TUBBERGEN

KLEDINGREPARATIEPIZZERIA & GRILLROOMBAKKERIJBLOEMEN & PLANTEN

HUUB

SCHRAMEIJER

SLIJTERIJ
‘T RAEDHUYS

MADLINSHALOMDE KLEIBAKKERWENTRUP

OOGMODE
OPTOMETRIE

HAASEWINKEL HULSHOF
KEURSLAGER

EXPERT
TUBBERGEN

NEW STYLE
SHOES & FASHION

Een wereld van verschil
Woondekor wordt Wonen & Projecten

U kende ons als Ter Horst Woondekor. Sinds kort heten  
we echter Ter Horst Wonen & Projecten. Waarom een  
andere naam? Bezoek onze showroom en u weet waarom.

Ter Horst Wonen is er nu  
ook voor particulieren.  
Met een nieuwe  inspirerende 
showroom waar u de laatste 
trends vindt op het gebied 
van houten vloeren, design 
vloeren, PVC-vloeren, tapijt 
en raambekleding.  

Windmolen 7 • 7609 NN Almelo 
T. 0546 811 198  

info@terhorstwonen.nl  • www.terhorstwonen.nl

Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl



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
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           The Voice of     Haarbig!
Merle heeft veel geleerd van ‘The Voice’ en heeft zich op 

zanggebied absoluut verder ontwikkeld maar is het zingen 
ook minder leuk gaan vinden. Zelf geeft ze aan: “ het voelde 
alsof ik omver werd geblazen. Daarnaast kreeg ik door ‘The 
Voice’ ook veel verzoeken om op te treden en kon ik daardoor 
niet altijd met mijn vriendinnen afspreken of mee mat familie 
uitjes. Dat miste ik op een gegeven echt waardoor ik zeker wist 
dat ik in de toekomst niet verder wilde met zingen.” Merle’s 
ouders hebben haar wel altijd positief gestimuleerd om door te 
gaan met zingen. Ze hebben benadrukt dat ze een ongelooflijk 
talent heeft maar dat ze niet ten koste van alles door hoeft te 
gaan met zingen. Ze moet het immers in de eerste plaats zelf 
willen. Merle geeft echter aan dat ze in de toekomst iets wil 
gaan doen met economie. 

Het ‘Voice Avontuur’ samengevat:
Leukste moment: “Er waren veel mooie momenten maar de 
voorbereidingen waren het leukst. Leuk om intensief samen te 
werken met teamgenootjes.” 
Spannendste moment: “De liveoptredens. 
Het was iedere keer weer spannend.” 
Mooiste compliment: “Dat ik nuchter ben 
gebleven. Vond ik fijn om te horen.” 

In het voorjaar van 2017, net na de carnaval begint ‘The Voice Kids’ weer op televisie.  

En dit jaar doet er een zangtalent mee uit Harbrinkhoek. Haar naam is Merle Velthuis, op  

dat moment 14 jaar. Al vanaf de eerste noten die ze zingt weet heel Nederland, zij is goed!  

Ze gaat ver komen! En zo geschiedde want Merle werd uiteindelijk één van de zes fina-

listen!!! Tijd om kennis te maken met dit talent.

Wie ben je?
“Ik ben Merle Velthuis, 15 jaar jong en woonachtig in het 

mooie Harbrinkhoek met mijn vader Hans, moeder Diane 
en zus Romy. In het dagelijks leven ga ik naar school, ik volg 
Havo op het Canisius in Almelo. In mij vrije tijd volleybal ik bij 
Krekkers in B2 en spreek ik graag en veel af met vriendinnen. 
We gaan het liefst zo vaak als maar kan en mag uit.” 

Waarom heb je meegedaan aan ‘The Voice Kids’?
Merle: “Ik vond het wel grappig om mee te doen en dan 

te ervaren wat er zou gaan gebeuren. Had niet echt een doel 
van te voren. Ik dacht ik meld me aan en zie dan wel hoe ver ik 
kom.” 

Wanneer ik doorvraag of ze zich zelf heeft opgegeven 
blijkt dat niet zo te zijn. “Merle vertelt dat zij door ‘The Voice 
Kids’ benaderd is n.a.v. een optreden bij The Voice of Almelo. 
Vervolgens mocht ik een viertal voorrondes doen en kwam ik 
steeds verder. Per voorronde vallen er iedere keer wel honderd 
kandidaten af. Uiteindelijk ben ik door alle voorrondes 
gekomen en mocht ik meedoen aan de ‘Blind Auditions’. 
Tijdens de ‘Blind Auditions’ zong Merle het prachtige liedje 
‘Beneath Your Beautiful’ van Emeli Sandé en daarmee wist ze 
de stoelen van alle juryleden te laten draaien. Uiteindelijk heeft 
ze gekozen voor Marco Borsato. Na de ‘Blind Auditions’ volgden 
‘The Battles’ en ook hier kwam Merle doorheen en daarmee 
was de finale een feit.  Merle was één van de zes finalisten. 
Merle zelf geeft aan: “ik was erg verbaasd dat ik zover kwam al 
was het wel heel gaaf allemaal.” Het hele ‘Voice avontuur’ van 
de eerste voorronde tot en met finale heeft voor Merle meer 
dan een jaar geduurd. 

Team Borsato, hoe was dat?
Merle: “Het was echt heel erg leuk. Het was een heel 

gezellig team. Iedereen kon goed met elkaar overweg ondanks 
dat er best veel verschil zat in de leeftijden. Cato was de 
jongste en zij was nog maar acht maar toch klikte het allemaal 
heel goed met elkaar. Marco zelf is een hele lieve man die je 
echt verder wil helpen. In het echt is hij precies zo als op tele-
visie. Hij doet zich voor de camera’s niet anders voor.” Wanneer 
ik vervolgens vraag of ze nog contact heeft met Marco geeft 
Merle aan: “nee ik heb geen contact meet met Marco en dat 
hoeft ook niet want ik ga niet verder met zingen. Wanneer ik 
verder had gewild met zingen had hij me zeker verder op weg 
geholpen. Wel ga ik nog naar de jaarlijkse barbecue die Marco 
altijd organiseert en heb ik nog contact met Noa, teamge-
nootje en medefinalist uit team Borsato.” 

Ga je nog verder in de zangwereld? 
Wat wil je in de toekomst?
Merle: “Nee, ik ga niet verder met zingen. Sterker nog ik 

sta liever op de achtergrond dan in de spotlights. Ik vond het 
zelfs af en toe een beetje claustrofobisch om op de voorgrond 
te staan.” 

Wat is je advies aan toekomstige deelnemers?
Merle: “Gewoon mee doen!!! Het is echt heel leuk en je 

leert ontzettend veel. Je leven komt wel in een stroomversnel-
ling terecht en je ontdekt in korte tijd of je echt verder wilt 
gaan met zingen. Ook krijg je veel aandacht, in het begin is 
dat super leuk maar het kan ook wat overweldigend zijn af en 
toe.” Die aandacht kreeg Merle natuurlijk ook via Social Media. 
Er wordt van alles over haar geschreven. Van heel positief tot 
uiterst kritisch. “Ik heb me van alle meningen op social media 
nooit veel aangetrokken”, geeft Merle aan.

Zou je nog mee willen doen aan  
‘The Voice of Holland’ (voor volwassenen)?
Merle geeft aan dat ze dat echt niet gaat doen. “Dat wordt 
‘m niet… Ik hoef niet nog een keer al die aandacht.”

Favorieten lijstje:
Muziek Top 40
Vakantieland Kroatië en Spanje
Eten Broodje kroket  
Vak op school Pauzes ;-) ☺
Feestje in het jaar Kerstmis en carnaval
App op de telefoon Merle is niet van de telefoon en krijgt 

  regelmatig van vriendinnen te horen 
 dat ze haar telefoon vaker moet 

 checken ;-)

Foto’s: Marita Steggink 

en Natalie Thielen



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



* 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

06-19437776
TAXI

HARBRINKHOEK
MARIAPAROCHIE



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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Behandelmogelijkheden:  Manuele - , Fysio – en  Cranio Sacrale therapie 

        Medische  fitness 

De Krön 4b 
7615 PZ  Harbrinkhoek       Tel nr  0546 490675 

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

 

 

 

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

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

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

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

APK keuringsstation

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

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

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

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

APK keuringsstation

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

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

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

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

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

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

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

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

APK keuringsstation

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

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

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

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

APK keuringsstationSILVO  WIGGER
BOUW

Harbrinkhoek  T 06 46186989 

Let’s
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 Senioren Carnaval
In de carnavalstijd passeren de vele activiteiten en tradities de revue in het Kiekerslaand. Zo 

heeft afgelopen jaar CV De Dubbelkiekers wederom met alle senioren en mindervaliden het 

traditionele seniorencarnaval gevierd in Zalencentrum Tibbe in Mariaparochie. 

Nadat de bestickerde Dubbelkiekers bus met Prins 
Sebastiaan I & Adjudant Frank de diverse bewoners van 
verschillende woonlocaties hadden opgehaald om te bege-
leiden naar de gezellige feestmiddag, kon het feest echt 
beginnen. In de goed gevulde zaal hebben we een kleine 
honderd bezoekers mogen ontvangen. De ingerichte zaal, de 
hulp van vrijwilligers en de ondersteuning van Tibbe heeft 
ervoor gezorgd dat iedereen heeft kunnen genieten van een 
mooie middag onder het genot van een hapje en een drankje. 
Naast de geweldige optredens van vele vrijwilligers, was het 
Alwie Kroeze die de zaal figuurlijk op zijn kop zette. Met mooie 
anekdotes, zang en gezelligheid ontstond er een heus feestge-
druis. De armen werden in elkaar gestoken en menig polonaise 
is ingezet. Het is mooi om te zien dat het bezoek van vele seni-
oren aan beide kanten zo gewaardeerd wordt, dat geeft beiden 
energie, wat goed van pas komt in de carnavalstijd. Een jaar dat 
bekend stond om het verbinden van mensen van zowel jonge 
als oudere leeftijdsgroepen. Samenvattend was het een middag 
die bij alle betrokkenen als een prachtige middag werd ervaren, 
die ook wat langer duurde dan verwacht.

‘Een middag waar de lach veel op de gezichten voorkwam!’

Op dit moment is carnaval 2018 alweer losgebarsten, een 
feest voor jong en oud. Dit kan natuurlijk niet voorbij gaan 
zonder het geweldige Senioren Carnavalsgala. Dit jaar is er 
wederom een feest voor onze senioren gewaarborgd. CV De 
Dubbelkiekers heeft een gezellig middagvullend programma 
samengesteld met fantastische optredens. Deze altijd drukbe-

zochte vrijdagmiddag wordt dit jaar gehouden bij onze enige 
eigen Residentie Kampkuiper in Harbrinkhoek op 9 februari 
2018. Bij deze willen wij Zalencentrum Tibbe dan ook hartelijk 
bedanken voor de jarenlange gastvrijheid en gezelligheid. 

Op 9 februari aanstaande is de zaal vanaf 13.15 uur geopend 
en worden alle bezoekers uit Mariaparochie en Harbrinkhoek 
ontvangen met een heerlijke kop koffie. Het programma zal 
beginnen om 13.45 uur en duren tot ca. 16.30 uur. De feest-
middag zal bestaan uit zang, dans, buut en komische voor-
stellingen met onder andere een optreden van Alwie Kroeze! 
Daarom willen wij iedereen die zin heeft in een gezellige 
carnavalsmiddag van harte uitnodigen om deze middag mee te 
vieren. Neem uw vrienden en vriendinnen mee en komt allen 
om er een fantastische middag van te maken!

Op het moment van schrijven wordt er geanalyseerd of 
er vanuit woonlocaties in omliggende dorpen en Almelo 
belangstelling is om gezamenlijk met ons in de bus naar onze 
Residentie te gaan. Voor de woonlocaties in Tubbergen zal deze 
voorziening zoals voorgaande jaren in stand worden gehouden. 
Voor opgave, informatie of overige vragen kunt u contact 
opnemen met Rudmer An de Stegge (telefoon: 06-83695284). 

CV De Dubbelkiekers hopen alle carnavalsvierders in grote 
getale te mogen ontvangen. Wij zien u graag op 9 februari en 
hopen er met z’n allen een feestelijke middag van te maken!!!
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CV De Dubbelkiekers,  
hoe komt ze doar bie?

CV De Dubbelkiekers uit het wereldberoemde Dubbeldorp 
Harbrinkhoek-Mariaparochie is sinds 2000 actief. Dit resul-
teerde in 2001 in het eerste carnavalsfeest in de residentie zaal 
‘De Spar’. Vanaf die tijd zijn elk jaar de activiteiten een beetje 
uitgebreid: in 2002 een eigen Prinsenwagen, en in 2003 een 
heuse Raad van Elf, Dansmariekes, en natuurlijk onze eerste 
Prins: Prins Edwin 1, geassisteerd door zijn Adjudant Raymond. 
De optochten werd nog bezocht met een simpele trekker met 
oplegger. Plek genoeg voor iedereen.

Kijken we terug op die onstuimige beginjaren dan zien 
we dat de naam ‘Dubbelkiekers’ niet de eerst bedachte naam 

was van de carnavalsvereniging. Oorspronkelijk had men 
gekozen voor de naam ‘Dubbeldrieters’. Toen echter deze 
naam op weinig steun kon rekenen van de lokale bevolking 
gingen de toenmalige oprichters zich achter de oren krabben 
en kwamen met de naam ‘Dubbelkiekers’. ‘Dubbel’ vanwege 
het Dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie en ‘Kiekers’ kan 
meervoudig worden uitgelegd. 

Enerzijds omdat deze vereniging vanuit twee kanten wordt 
bekeken, ook hier weer refererend aan ons Dubbeldorp.  
En anderzijds zie je de wereld soms anders na een paar glaasjes 
van het heerlijke geestrijke nat. 

Een geweldig verjaardagsfeest voor 
Eendracht 115 jaar jong

Op een festivalterrein met 600 bezoekers, vele artiesten, en in samenwerking met  

Kampkuiper Bistro Party Catering vierde Muziekvereniging De Eendracht Almelo op zaterdag 

23 september 2017 een geweldig verjaardagsfeest, het Indian Summer Concert.
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Een heerlijke avond, vol muziek, dans en show
Deelnemers waren o.a. Shantykoor De Oostvaarders, 

Dixielandband The Hot Dogs, Drums & Pipers van de Concord 
Pipe Band uit Hengelo, Dansgroep Odin’92 en het koor 
Cantabilé Harbrinkhoek. Verder waren er op het tweede podium 
nog solo-optredens van Elisabeth Kleinmeijer en Job Lentferink. 
Erna Kleinmeijer-Geuke, secretaris van De Eendracht: “Het 
was een heerlijke avond vol muziek, dans en show, waarbij de 
festivalgangers tevens konden genieten van de heerlijke hapjes 
en drankjes van de familie Kampkuiper. Heel bijzonder was 
ook dat de Burgemeester van Tubbergen, mevrouw Wilmien 
Haverkamp-Wenker, samen met de bezoekers een verjaardags-
lied voor ons heeft gezongen.” 

De Eendracht samen met een geweldige Band
Klarinettiste Loes ten Berge van De Eendracht: “Met ruim 

50 muzikanten boden we in snel tempo een afwisselend 
programma van pophits, variërend van Earth, Wind & Fire tot 
Coldplay en van De Dijk en Guus Meeuwis tot Bruno Mars.  
We werden daarbij ondersteund door Coverband Eendracht 
New Style. 

Een geweldige band, met een uitstekende zanger en twee 
zangeressen, die elk op hun eigen wijze het publiek wisten te 
betoveren, zoals Suzan Brinkers in Euphoria, Simone Ewouds 
in Falling in Love en Walter Snijders in Het Dorp. Heel leuk was 
ook dat we samen met Cantabilé een aantal nummers hebben 
uitgevoerd.”

Bezoekers enorm enthousiast
Onder grote bijval van het publiek werd het officiële 

programma met een spetterend Vida La Vida, het Dondert en 
het Bliksemt en Uptown Funk afgesloten. Met Bigband New 
Edition uit Tubbergen, werd de verjaardagsparty nog tot in de 
kleine uurtjes voortgezet. Wij kunnen nu al verklappen dat er 
zeker weer een nieuwe editie van het “Indian Summer Concert” 
in 2018 komt. Deze vindt plaats op zaterdag 22 september 2018! 

Muziekvereniging De Eendracht dankt de familie 
Kampkuiper voor hun gastvrijheid en wenst CV De 
Dubbelkiekers en alle carnavalsvierders een geweldig 
carnavalsjaar!

www.eendrachtalmelo.nl

Indian Summer Concert
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Data die u niet mag missenZONDAG 7 JANUARI: KAARTVERKOOP GALA’S  CV DE DUBBELKIEKERS

 
Nadat op 17 december leden van onze vereniging al kaarten hebben kunnen aanschaffen is  

 
op zondag 7 januari de volgende mogelijkheid om uw kaarten kopen voor de Bonte Avond en 

 
Bonte Middag op zaterdag 20 en zondag 21 januri. De kaarten zullen verkocht worden op 

 
stoelnummer voor de prijs van € 7,50  (€ 12,50 voor niet-leden) waarbij geldt; OP=OP.

ZATERDAG 20 JANUARI: BONTE AVOND CV DE DUBBELKIEKERS
 

Op zaterdag 20 januari is de eerste van twee te houden gala’s. Prins Mark I, Adjudant 

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

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

 
19.15 uur. Na afloop is er een grandioze after-party.ZONDAG 21 JANUARI: BONTE MIDDAG CV DE DUBBELKIEKERS

 
Op zondag 21 januari is de tweede van twee te houden gala’s. Prins Mark I, Adjudant 

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

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

 
16.00 uur. Na afloop is er een grandioze after-party ZONDAG 28 JANUARI: DANSGARDECONCOURS FLERINGEN

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

 
Ze nemen hier deel aan een heuse danswedstrijd. Afgelopen jaren vier keer een eerste en 

 
één keer een tweede prijs in de wacht gesleept.VRIJDAG 9 FEBRUARI: SCHOOLCARNAVAL 

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

 
de St. Alphonsusschool. Er zal dan bekend gemaakt worden wie de hoogheden zullen worden 

 
van zowel de bovenbouw als de onderbouw. Dit zal aanvangen om 09.00 uur.

VRIJDAG 9 FEBRUARI: SENIOREN-CARNAVAL 
Een zeer gezellige middag voor alle senioren, alleenstaanden en overige belangstelligen. 

 
Deze middag zal aanvangen om 13.30 uur en vindt plaats in Kamkuiper Bistro Party 

 
Catering in Harbrinkhoek. Voor de senioren woonachtig buiten ons Dubbeldorp zal de 

 
Dubbelkiekersbus ingezet worden.ZATERDAG 10 FEBRUARI: KIEKERSDAG 2018 

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 13 FEBRUARI: BOKVERBRANDEN  
Het afsluitingsfeest van de carnavalsperiode voor alle genodigden in onze eigen 

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

WOENSDAG 14 FEBRUARI: ASWOENSDAG 
Prins Mark I,  Adjudant Martijn, de hofdames en zijn gevolg zullen om 19.00 uur in 

 
de kerk de dienst bijwonen en het bijbehorende askruisje halen. De echte afsluiting.
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Kiekersdagcommissie
Nadat we de afgelopen jaren, met zijn allen, erg hard hebben gewerkt aan een steeds mooier 

en drukker wordende Kiekersdag, heeft ons dat doen besluiten om hier een stukje meer 

professionaliteit aan toe te voegen. 

Er was niet echt een sturende commissie vanaf het moment 
dat alle carnavalsvierders op het terrein bij onze Residentie arri-
veerden. Met ingang van dit jaar gaat daar verandering in komen.

We hebben hier een mooi duo voor weten te strikken die deze 
dag in goede banen gaat leiden. Beide heren hebben een behoor-
lijke portie ervaring in het organiseren van evenementen en 
horeca, dus dat gaat goed komen. We gaan ze hieronder even kort 
aan u voorstellen: Christian Besselink en Sander Alberink.

Vanuit de vereniging werd meer en meer duidelijk dat er 
één duidelijk aanspreekpunt diende te komen tijdens onze 
Kiekersdag. Tijdens een bestuursvergadering heeft Sander 
Christian hiervoor benaderd en na kort na te denken en de 
melding van Sander dat hij hem hierin wel zou ondersteunen 
was het al gauw rond. Dit heeft vast te maken met het feit 
dat ze in het dagelijks leven goed bevriend met elkaar zijn. 
Inmiddels is hiervoor al een apart draaiboek in elkaar geknut-
seld dus mochten jullie op de Kiekersdag iets willen weten of 
vragen dan weten jullie bij wie je moet zijn.

Wij van de redactie stelden onderstaande vragen aan hen.

Een “Kiekersdagcommissie”, wat houdt dat precies in en wat is 
de bedoeling?

Haha, dat weten we zelf ook nog niet echt… Nee, er is ons 
gevraagd deze taak op ons te nemen en we hebben besloten 
dit samen te gaan doen. Sander geeft aan dat Christian eerste 
aanspreekpunt is tijdens deze dag en hij zal hem daarin onder-
steunen daar waar nodig. We zullen deze dag in de breedste zin 
van het woord in goede banen (proberen te) leiden en hebben er 
veel zin in.

Stel jullie zelf eens even 
voor, wie zijn jullie?

Christian Besselink,  
33 jaren jong en ontzet-
tend verliefd op mijn 
vriendin Femke. Ik ben 
in het dagelijks leven 
erg druk met mijn werk-
zaamheden bij mijn eigen 
bedrijf Branche Channel als 
Identiteitsmarketeer en daar-
naast geef ik gastcolleges 
over identiteitsmarketing op 
het ROC van Twente.

Sander Alberink,  
32 jaren jong en 
samenwonend met 
Mandy in Enschede. 
Na jarenlang werk-
zaam te zijn geweest 
als bedrijfsleider in de 
horeca ben ik sinds 
juni werkzaam bij 
Makro als account-
manager.  
Daarnaast neem 
ik zitting in het 
bestuur CV De 
Dubbelkiekers 
en van de lokale 
supportersvereniging van FC Twente, 
SVGT.

Waarom zijn jullie gevraagd, wat is jullie ervaring?
Ik denk dat we gevraagd zijn vanwege onze ervaring in de 

horeca en de eerder georganiseerde evenementen. Er zit dus 
wel een stukje kennis over de zaken die er op zo’n dag gevraagd 
worden. 

Wat mogen we van jullie verwachten (taak)? 
Vooral dat we de dag goed gaan begeleiden en organiseren, 

ook een stukje samenwerking zal hierin te vinden zijn met onze 
Residentie Kampkuiper. Verder gaan we gewoon een mooie dag 

tegemoet en lekker genieten net als ieder ander.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor aanstaande 
Kiekersdag? 

Dat er nu een aanspreekpunt is op zo’n dag. 
Daarnaast wordt tijdens de Kiekersdag de muntver-
koop buiten de tent op een centraal punt gehouden, 
waarbij we steeds meer gericht zijn op het pinnen 
(TIP!). De Kiekersdagdag an sich moeten we juist zo 
veel mogelijk in stand houden, we hebben zo’n mooi 
feest! 



(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 

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



dedubbelkiekers.nl is ontwikkeld door:

internet professionals

* De lekkerste Hollandse nieuwe,  
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* Verse mosselen en verse sushi 
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Ootmarsumsestraat 296, Almelo. Tel. 0546-864709 ‘s maandags gesloten 

  www.vistaria- Schaap.nl 
    Uw Visspecialist 
        Van het jaar  
 Beoordeeld met goud! 

 

    
 



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

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

www.carnavalsland.nl
Bekijk ons totale assortiment op
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Het Verzet     Kraakt 
Samen met mensen uit Beckum, Ootmarsum, Olst-Wijhe 

en Oene  vormden wij elkaars tafelgezelschap bij Het verzet 
kraakt. Een gezelschap dat om uiteenlopende redenen naar de 
vertolking van de grootste bankoverval allertijden in Almelo 
ging. Zo gingen de mensen uit Oene namens de lokale toneel-
vereniging om te kijken of de wijze waarop men in Almelo met 
de geschiedenis omging model kan staan voor een herden-
kingsmusical inzake de MKZ crisis in het begin van deze eeuw. 
Slechts een simpele 10 minuten waren nodig om van een tafel 
met mensen die elkaar voor het grootste deel niet kenden om 
te vormen tot een gezelschap dat een uiterst gezellige maaltijd 
met elkaar had.  Brandnetelsoep, stamppot rode bieten met 
hachee, en een toetje van vla, yoghurt banaan en slagroom. 
Dat laatste moest zelf geklopt worden en dat leidde tot de 
nodige hilariteit. De echte kloppers (vooral dames) gingen er 
professioneel  bij staan. Bij ons aan tafel niet; wij gaven de 
slagroomkom na enige minuten aan elkaar door. Het geheel 
smaakte heerlijk.

Fietste ik vroeger mee met het actiecomité Almelo Nee, 
nu ging ik met leerlingen van de groepen zeven en acht van 
basisschool St. Alphonsus een rondje door het dorp fietsen om 
aan te geven waar Hendrik Frielink woonde, waar het café van 
Gerard en later Hendrik  was (het huidige pand de Spar) waar de 
verzetsstrijders Meenks en Douwe Mik en Derk Smoes onder-
gedoken zaten (huis fam. Lenferink en boerderij Noordergraaf 
tegenwoordig Alberink). Ik mocht uitleggen waarom de kluis 
van Harbrinkhoek te maken had met de bankroof van Almelo 
en met de kinderen naar de tentoonstelling van de heem-
kunde  gaan in de kantine  van MVV’29. Hier hadden Ans 
Kampkuiper-Sand en Gerrit Maathuis (Albergen) een prachtige 
tentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling werd geopend 
door Betsy Frielink dochter van wijlen Gerard Frielink die de 
tweede wereldoorlog niet mocht overleven. Naar hem is de 
Frielinkstraat genoemd. Juf Betsy Frielink gaf jaren les aan de 
St. Alphonsusschool en was leerkracht van de eerste klas toen 
ik bij juffrouw Horck leerde lezen en schrijven. 

Nog zie ik haar lange blonde 
haren wapperen in de wind 
wanneer ze naar school fietste. 
‘Het Verzet Kraakt’ leerde ons 
hoe belangrijk het is om stil te 
staan bij het verleden. Met zang, 
dans, cultuur en educatie en met 
Maurits Olde Olthof, zoon van 
oud-prins en oud adjudant Hugo, 
als deelnemer. En zo kwam de 
geschiedenis weer tot leven en 
vormde Harbrinkhoek gedurende 
enkele maanden in 2017 een 
belangrijke schakel met Almelo. 
De schitterende decorfoto’s van 
café Frielink die tijdens ‘Het Verzet 
Kraakt’ in Almelo waren opge-
hangen in de horecatent, zijn in 
veilige bewaring gesteld. U zult 
ze tijdens de viering van 100 jaar 
Mariaprochie in Harbrinkhoek 
kunnen bewonderen.

Henny Oude Geerdink
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De Schoolprins en 
Schoolprinses 

van de onderbouw van de St. Alphonsusschool

Ook dit jaar is er natuurlijk weer gevraagd aan de hoogheden van de onderbouw van de  

St. Alphonsusschool hoe zij het vorig carnavalsseizoen hebben beleefd.

Schoolprins Bart en 
Schoolprinses Merle 

van de bovenbouw van de St. Alphonsusschool

Ja, op 3 februari was het dan zover. De schoolprins en schoolprinses van de bovenbouw 

werden bekendgemaakt. We hebben erg genoten van dit bijzondere moment. We zullen ons 

nog even opnieuw aan jullie voorstellen:
Even voorstellen
Sven: “Ik ben Sven Telgenhof Oude Koehorst en ik zat vorig 

jaar in groep drie. Ik kreeg een paar dagen voor de prinsbekend-
making op school een briefje van mijn vader. Op dat briefje 
stond dat ik prins carnaval van groep drie mocht zijn. Dat vond 
ik heel gaaf! Ik kon het eerst helemaal niet geloven. Yaël de 
Groot was de prinses van de onderbouw. 

Yaël: “Ik ben Yaël de Groot en zat vorig jaar net als Sven in 
groep drie. Ook ik vond het heel gaaf om prinses te mogen zijn 
van de onderbouw van de St. Alphonsusschool!”

Hoe werden jullie bekend gemaakt?
Sven: “Op de dag van de bekenmaking moesten we op tijd 

verzamelen op school. Daar kreeg ik mooie prinsenkleren aan en 
kregen we een spookkleed over ons heen. We gingen met Prins 
Sebastian I en Adjudant Frank van CV De Dubbelkiekers mee in 
de hofauto. We reden zo het schoolplein op. Daar werd het een 

groot feest toen de spookkleden van ons af waren gehaald.”
Yaël: “Voordat ik prinses werd gingen we in de hofauto van 

CV De Dubbelkiekers met een laken over ons heen naar het 
schoolplein, waar de kinderen moesten raden wie we waren, dat 
was heel erg spannend!”

Hoe was het schoolcarnaval?
Sven en Yaël: “Op het schoolcarnaval hebben we samen 

een proclamatie voorgelezen en medailles uitgedeeld aan 
de klas en aan Prins Sebastian I en Adjudant Frank van CV 
De Dubbelkiekers. Daarna hebben we de hele morgen feest 
gevierd. Tussen de middag mochten we samen eten met de 
Prins en Adjudant bij Tibbe en daarna mochten we mee naar het 
Seniorencarnaval. Ook daar was het erg gezellig.”

Gala CV De Dubbelkiekers
Sven en Yaël: “We waren uitgenodigd voor het Dubbelkiekers 

Gala, op zondagmiddag. Daar mochten we lekker bij de Prins en 
Adjudant zitten en werden we ontzettend verwend. Wij vonden 
het geweldig om op het grote podium te staan.”

Wat vonden jullie het leukst?
Sven: “Het allerleukste vond ik dat we meemochten op 

de grote carnavalswagen van CV De Dubbelkiekers tijdens de 
optocht op de Kiekersdag. Lekker dansen, confetti strooien, gek 
doen en zwaaien naar iedereen! Na de optocht mochten we in de 
grote feesttent weer op het podium komen en ook daar hebben 
we gehost en de polonaise gelopen.

Yaël: “Het allerleukste vond ik de optocht. Toen mochten 
we op de grote carnavalswagen en mochten we met confetti 
spuiten. Hahaha wat heb ik daar om gelachen.”

Wij vonden het allemaal geweldig en zouden ieder jaar wel 
Prins en Prinses carnaval willen zijn. Daarom wensen we de 
volgende Prins en Prinses alvast heel veel plezier!!!

Veel carnavals-groetjes van 
Sven Telgenhof Oude Koehorst en Yaël de Groot

Bart Bauhuis, Schoolprins 2016-2017, 12 jaar. Speelt rugby 
bij de Big Bulls in Almelo. Andere hobby’s zijn lezen, kaarten, 
gamen op de playstation en samen met papa Formule 1 kijken. 
Het lekkerste eten is pizza. Ook is Bart enthousiast lid van 
De Dwarskiekers. Het liefst gaat hij weer met het vliegtuig op 
vakantie naar Turkije.

Merle Wigger, Schoolprinses 2016-2017, 12 jaar. Speelt 
volleybal bij de Krekkers. Verdere hobby’s zijn paardrijden en 
Netflix kijken. Voor pizza kun je haar wakker maken. De favo-
riete vakantiebestemming is op de camping.

De ouders zijn door de juffen en meester van groep 8 
benaderd om hen kenbaar te maken dat Bart en Merle waren 
verkozen tot Prins en Prinses van de St. Alphonsusschool.  Om 
het voor Bart en Merle nog wat spannender te maken hebben 
de ouders tot twee dagen voor de bekendmaking gewacht om 
het hen te vertellen. Alle voorbereidingen wat betreft kleding 
e.d. waren reeds door de moeders getroffen. De reactie van 
Merle was dat ze erg verbaasd en blij was. Bart geloofde het 
eerst niet, maar daarna ging hij helemaal uit zijn dak.

In de week voor de bekendmaking werden er door de leer-
krachten verschillende hints gegeven over wie er Schoolprins 
en Schoolprinses zouden worden. Aangezien ze zelf nog geen 
idee hadden bleef het voor een ieder heel erg spannend.

In de hofauto, verkleed als spook, kwamen Bart en Merle 
aan op het schoolplein. Op het podium werden ze onthuld. 
Hier begon dan ook het grote feest! ’s Middags werden de 
tuinen, onder het genot van drinken en een broodje knakworst, 
versierd met slingers, een spandoek en ballonnen.

Tijdens het schoolcarnaval werden Prins Sebastiaan I, 
Adjudant Frank, leerkrachten en klasgenoten door Bart en 
Merle gehuldigd met een medaille. Na een gigantisch feest op 
school werd er samen heerlijk geluncht bij Tibbe. Hier mochten 
we ’s middag ook meevieren met het ouderencarnaval.  

Net als de galamiddag in de grote feesttent was ook dit één 
groot feest. Hoogtepunt van Bart en Merle was toch wel 
bovenop de Prinsenwagen tijdens de optocht op Kiekersdag.

CV De Dubbelkiekers, Prins Sebastiaan en Adjudant Frank, 
super bedankt voor deze mooie en geweldige tijd!

Een tip voor de nieuwe Prins en Prinses: Geniet, Geniet, 
Geniet!
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Route optocht 10 februari
Uiteraard zullen wij ook dit jaar een fantastische optocht 

organiseren. Van diverse kanten uit ons Dubbeldorp horen 
we dat mensen al druk in de weer zijn wagens te bouwen 
om opnieuw mee te kunnen doen. Er komen steeds meer 
wagenbouw groepen bij. Als vereniging vinden wij dit uiter-
aard geweldig en hopen dat deze trend zich in de toekomst 
zal voortzetten.  Zo wordt carnaval met recht een echt 
gemeenschapsfeest.

Wagens, loopgroepen en individuen kunnen zich opstellen 
op het kerkplein vanaf 13.00 uur. Graag aanrijden via de kerk,  
de Ootmarsumseweg. De optocht zal vertrekken om 13.30 uur.

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

deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van de jury, 
die hier streng op toe zal zien. Na afloop van de optocht vieren 
we het feest verder in onze Residentie Kampkuiper, alwaar ook 
de uitslag van de optocht bekend zal worden gemaakt en de 
prijzen zullen worden uitgedeeld.

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

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 drie personen met 

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

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

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

basisschool.

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

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

Nummering
De deelnemende wagens, groepen en eenlingen worden 

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

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

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

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

Afmetingen
Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, 

geparkeerde auto’s e.d. kunnen de ruimte langs de route 
beperken. Houd hier rekening mee bij het maken van de 
wagens.

De route is te vinden op de 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 Nolan Leus, aanspreekpunt vanuit de Raad van Elf voor de 
Kiekersdagcommissie telefoon: 06-13580489.

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.
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Programma Kiekersdag 
zaterdag 10 februari 2018 

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 CARNAVALSFEEST!!! m.m.v. Black Light 

 bij Residentie Kampkuiper! 

 

16.00 uur Officiële binnenkomst Prins, Adjudant, hofdames en  

 de Raad van Elf. Deze worden binnen geblazen door onze  

 eigen Dubbelbloazzers. Hierbij een openingswoord door  

 Prins Mark I en Adjudant Martijn! 

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

 muziek en ander leuk vermaak

16.45 uur Optreden Dansmariekes St. Alphonsusschool

17.00 uur  Optreden van onze eigen Dansmariekes

17.15 uur Prijsuitreiking!!!

21.00 uur Opnieuw opkomst Prins Mark I, Adjudant Martijn,  

 hofdames en de Raad van Elf

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 Bedankt allen en tot volgend jaar!!!



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

Oranjestraat 17-19 | 0546 - 81 66 02 | info@kuiperselectronics.nl | kuiperselectronics.nl

UW GELUID DRAADLOOS 
DOOR HET HELE HUIS

						 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

...	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	

	

	



Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027

Tijd voor een nieuwe badkamer?  
Wij ontzorgen u van A tot Z!

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Elke 3e zondag van de maand koopzondag van 
12.00 tot  

16.00 uur!

volg ons ook  
op facebook!

Openingstijden 
Ma  13.00 – 17.30 uur  |  Vrij   09.30 – 17.30 uur
Di & Wo 09.30 – 17.30 uur  |  Za 09.00 – 16.00 uur
Do   09.30 – 20.00 uur  |  Zo   Gesloten

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk
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Lid van verdienste 
CV De Dubbelkiekers

Een lid van verdienste is iemand die wegens buitengewone verdiensten een bijzondere 

status krijgt toegekend voor zijn of haar inzet/betrokkenheid voor onze vereniging. 

Gelukkig hebben wij dit soort leden binnen onze vereniging.

Wij hebben al een aantal mensen mogen onderscheiden die 
nu de titel: “Lid van verdienste” van Carnavalsvereniging CV De 
Dubbelkiekers dragen. Dit kan verschillende redenen hebben. 
Een aantal oprichters van onze prachtige vereniging, zoals René 
Timmerhuis en Roy ‘De Bee’ Goossen, zijn niet meer actief lid, 
maar kregen wel deze onderscheiding wegens hun geweldige 
idee om een carnavalsvereniging voor ons Dubbeldorp op te 
richten en voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. 

Onze oud voorzitter, Martin oude Avenhuis kreeg natuurlijk 
ook deze titel en een speldje voor alles wat hij in deze functie 
voor onze vereniging heeft betekend. 

De allereerste Hofchauffeur van CV De Dubbelkiekers, 
Jan oude Hendriksman heeft het speldje verdiend, voor zijn 
jarenlange, veilige ritten. Hij bracht onze Prinsen, Adjudanten 
en hofdames, van en naar de gala’s, optochten en andere 
carnavalsevenementen. 

Prins Walter Busscher en hofdame Germa 
Busscher (2011) hebben het speldje aange-

boden gekregen tijdens de viering van 
het zilveren jubileum (25 jaar) van hun 

eigen zaak afgelopen jaar. Ook zij 
hebben uiterraard veel voor onze 

vereniging betekend. 

Langs deze weg 
willen we alle leden van 
verdienste nogmaals 
hartelijk danken voor 
hun inzet voor de 
vereniging en we hopen 
ze nog regelmatig te 
zien bij onze gala’s en 
Kiekersdag.  

ALÁÁÁF!

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Schade?
24 uur per dag bereikbaar! 

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

CALB001
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“Woedende boeren strijden 
in 1971 met de rijkspolitie 
in de felste boerenopstand 

uit onze geschiedenis.”

NIEUW BIJ SOCCER INSIDE 
TUBBERGEN!

JE KUNT NIET WACHTEN OM TE ONTSNAPPEN...

40 jaar Cantabilé
Het koor Cantabilé werd 1977 opgericht als ‘Jongerenkoor Mariaparochie’. Dertig jaar later, 

in 2007 werd de naam gewijzigd in Cantabilé. Nog eens tien jaar later, in juni 2017, vierde 

Cantabilé haar 40-jarig jubileum.

Het koor bestaat momenteel uit 25 zingende leden en een 
combo van piano en drum en staat sinds een aantal jaar onder 
leiding van dirigent Marjon Weerink. Elke woensdag avond 
wordt er gerepeteerd in de kerk van Mariaparochie. Uiteraard 
staat de muziek voorop, maar er is ook voldoende tijd voor 
gezelligheid binnen de hechte groep koorleden. 

Zoals wellicht velen weten zingt Cantabilé niet alleen 
tijdens vieringen in de kerk van  Mariaparochie, ook buiten 
de kerk is het koor actief. De afgelopen jaren heeft Cantabilé 
deelgenomen aan verschillende evenementen zoals de Passie, 
de Levende Kerststal en Top 2000 vieringen. In 2016 heeft 
Cantabilé deelgenomen aan het kerstkoren festival in Almelo 
waar ze de tweede prijs voor beste koor in de wacht hebben 
gesleept. 

Afgelopen juni  vierde het koor Cantabilé het 40 jarig jubi-
leum. Het jubileum is groots gevierd met een jubileumconcert 
waar een reis door de tijd werd gemaakt van de klassiekers 
van toen naar de hits van nu. Na het jubileum heeft Cantabilé 
echter niet stil gezeten. Op vijftien december 2017 heeft het 
koor haar eigen versie van “Kroamschudd’n in Mariaparochie” 
opgevoerd. En ook voor 2018 staat er weer een grote activiteit 
op het programma. Cantabilé zal deelnemen aan de Passie, 
die in 2018 in Mariaparochie wordt gehouden. Het koor mag 
het slotstuk van de voorstelling in de kerk verzorgen, met 
een van de koorleden in de rol van Jezus. Benieuwd naar al 
onze activiteiten? Of geïnteresseerd in de mogelijkheden van 
een optreden van Cantabilé? Volg ons of neem contact op via 
https://www.facebook.com/cantabilemariaparochie 



www. .com

AUTOSCHADE HERSTEL B.V.



bouw ?

besluit ibz

tekenwerk

rekenwerk

bouwbesluiten

Architectenwerk

gevelbelAsting

woningbouw

bouwAdviezen

renovAtie

utiliteitsgebouw

IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
ibz Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke, 
klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. door een efficiënte 
benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen, 
wordt er een compleet produkt afgeleverd. 

in hoofdzaak bestaan onze werkzaamheden uit het ontwerpen van draag-
constructies van bouwwerken. de opdrachten varieren van kleinschalige 
verbouwingen in de woningbouw tot complexe staal- en betonconstructies  
in de utiliteitsbouw.

0546 54 50 50      info@ibz-albergen.nl      www.IBZ-AlBergen.nl



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Groot Auto’s BPMvanmijnauto.nl Linneman Bouw & Advies 
Nijland Voegwerken Jeroen Meijer Tegelwerken Oerbekke Onderhoud & Renovatie 
Rupert Accountants & Fiscalisten Kroese Wevers Accountants Schuttevaar Landbouw 
Silvo Wigger Bouw Velten Media De Groene Taxi 
Bouwbedrijf Haarhuis Albergen Lesker Bouwkundig Tekenburo De Woonderij 
Total Rent Aannemersbedrijf Hoek De Bloemenschuur 
Brusche Elektrotechniek  Lenferink Auto’s R&R Bouwwerken 
Kuipers EP Radio & TV v.d. Bosch & Fikkert Drukkerij De Kikkerpoel 
HV Installaties Gebr. Heinhuis Gebr. Poppink 
Café Nobbenhuis Hans Ten velde Welman Calculaties 
Jabé Reclame Autobedrijf G. van Buul Vistaria Schaap 
Postel Tentenverhuur BV J. ter Horst Aannemersbedrijf Ter Horst Woondekor 
Flowquip Process Solutions Carnavalskleding.nl Combi Glas 
Wooncentrum 
Multimedia Center 
 

Rent a Plant 
Lucas IT – Inventus Online 

Lesscher Autoschade 
Mark Tibbe Duurzame En. Techn. 
 
 

    
Soccer Inside 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 
Kadohuuske Homegifts Borggreve Schilders Cafe 't Bödeke News Outside 
Tuincentrum Heerdink Jos Overmeer Tweewielers Slagerij Hemmer VWZ Notarissen 
Gerbert Paus Montage Hans Elferink Kerstbomen Carnavalsland Ondernemers Tubbergen Zuid 
Autoschadeherstelbedrijf     
Goossen 

Autobedrijf J.M. Alberink V.O.F. 
Bert Huisman Dienstverlening 

Apotheek Mariaparochie 
Steenhagen Auto's 

Bouwkonsult 
IBZ Albergen 

Dancing Bruins Bouwbedrijf Kemperink BV Vuurwerkkanjer Poelier ten Velde 
Zalencentrum Spalink Kamphuis Sloopwerken Autoservice Letteboer Timmerhuis Onroerend Goed 
Kamp Textiles Home & Deco ’t Oale Roadhoes JT Autobekleding Coop Munster Albergen 
Kapsalon Huub Zalencentrum Morshuis Bouwbedrijf Westerhof Meulenkamp Tweewielers 
Café Restaurant Fraans Marie Edro Parket Hams Uitvaartverzorging Deterink Woninginrichting 
Weusthuis Makelaardij Rikmanspoel Tuinen IP Linq Voshaar Administraties 
Administratiekantoor Frank 
Kamphuis  

Medisch Centrum 
Mariaparochie 

Fysiotherapie Mariaparochie  
Harbrinkhoek 

Oude Geerdink Tegels &    
Sanitair 

ASE System  Engineering  Huzink Bouwmaterialen Autototaal Tubbergen  
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