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Dan nog een woord van dank aan de adverteerders die ons 
in dit digitale tijdperk trouw blijven zodat wij dit boekwerk 
kunnen blijven maken. Dit kleurrijke magazine is gratis, maar 
uiteraard niet kosteloos. We zijn daarom onze sponsoren en 
begunstigers die onze vereniging van harte steunen erg dank-
baar. Zij maken het mogelijk dat wij ons ‘Kiekersblad’ met veel 
plezier blijven rondbrengen.

Tot slot willen wij via deze weg Marja Brandwacht, Henny 
oude Geerdink en Mathilde Elferink bedanken voor hun inzet 
als redactielid van het Kiekerblad tijdens de afgelopen jaren. 
We hebben genoten van jullie aangeleverde teksten. Nogmaals 
onze oprechte dank en we zien er naar uit jullie weer te 
begroeten in onze feesttent.

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

Vrolijke groeten van de redactie van het Dubbelkiekersblad

Colofon

Het Dubbelkiekersblad van de carnavalsvereniging  
De Dubbelkiekers wordt jaarlijks gratis verspreid onder alle 
inwoners van Harbrinkhoek, Mariaparochie, Almelo Noord-
Oost, een deel van de Markgraven. Tevens wordt dit blad 
bezorgd aan alle basisschoolleerlingen van de St. Alphonsus- 
school en al onze adverteerders en sponsoren. Mocht u het 
blad graag willen lezen, maar bezorgen wij helaas niet op uw 
adres, dan kunt u deze halverwege februari downloaden via 
onze website: www.dedubbelkiekers.nl.  
De oplage bedraagt inmiddels 1.550 stuks. 

Redactieleden
Ellen Alberink (secretariaat) 
Stobbengoor 4
7614 LK Mariaparochie
Tel: 06-12109728
E-mail: redactie@dedubbelkiekers.nl

Rudmer An de Stegge 
Miranda Boerrigter
Hugo Olde Olthof 
Ben Westerhof
Tom Reinerink 
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7531 BG Enschede
Tel: 06-51068896
Email: sponsorcommissie@dedubbelkiekers.nl

Regiobank: NL36RBRB0791915824
Rabobank: NL15RABO0151457816
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Foto Studio Jos Galgenbeld
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Opmaak advertenties
Jesse Busscher en Sander Alberink
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 Inhoud  Van de redactie
Hatseflats, daar is ie weer. Een nieuwe editie van de jaarlijkse presentatiegids van  

CV De Dubbelkiekers, ‘het Kiekersblad’ dat weer met bloed, zweet en tranen van het  

lachen voor u gemaakt is. Benieuwd naar de inhoud ? Lees gauw verder … 

U heeft weer een nieuwe editie van het Kiekersblad 
mogen ontvangen in uw brievenbus, op de deurmat, tussen 
het oudpapier of ergens anders tussen uw eigen pröttel. Dat 
betkent dat de redactie van dit blad al weer luttele weken volop 
bezig is geweest om diverse nieuwsfeiten en andere dorps-
gein bij elkaar te sprokkelen. Tijdens veel te warme herfst-
avonden trokken onze redactieleden er toch op uit om menig 
Dubbelkieker aan de tand te voelen. Onder het genot van wat 
‘flejes vol creativiteit’ kwamen de leukste en gekste ideeën op 
tafel. De evenementen en gebeurtenissen van afgelopen jaar 
zijn uitgebreid besproken. En met deze ingrediënten hopen 
wij dan ook weer een fantastich magazine in elkaar geflanst 
te hebben voor u. Uiteraard uitgedrukt in fijn lezende tekst en 
met uitstekende vormgeving. 

Dankzij de opvallende vormgeving en spetterende foto-
grafie is het weer gelukt een uniek magazine te produceren.  
Hiervoor zijn we onze vrijwilligers  Jos Galgenbeld (fotografie) 
en Jos van het Reve (vormgeving) dan ook heel dankbaar 
voor. Jos Galgenbeld heeft aangegeven zijn studio aan de 
Ootmarsumsestraat in Almelo te hebben verkocht, waardoor 
hij na jaren, zijn taken als fotograaf voor onze vereniging 
gaat neerleggen. Hij gaat zich thuis in kleine mate nog bezig 
houden met zijn hobby/werk. Namens CV De Dubbelkiekers 
willen wij dan ook zeggen dat wij bijzonder trots en dankbaar 
zijn voor alle jaren en inzet die Jos Galgenbeld heeft gestoken 
in onze vereniging. Hier besteden wij iets verder op in het blad 
nog verder aandacht aan. 

Verder is het Dubbelkiekersblad allang niet meer het enige 
communicatiemiddel om de leden en belangstellenden te 
bereiken. Daar waar we al reeds actief waren op Facebook en 
op Twitter, zullen we het komende jaar ook actief zijn op social 
media zoals Instagram. Het zijn media om snel de mensen 
te informeren en op de hoogte te houden van alles wat onze 
vereniging te bieden heeft. 

Heb je ideeën, suggesties of lijkt je het leuk om op welke 
manier dan ook deel uit te maken van de redactie? Spreek 
ons een keer aan of schroom niet informatie of verzoeken te 
delen via redactie@dedubbelkiekers.nl. We horen graag van 
jullie om de PR-activiciteiten van onze vereniging verder te 
optimaliseren. 
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 Van de voorzitter
Beste lezer,

Voor u ligt het carnavalsblad van 2018-2019, dat betekent weer een nieuw seizoen. Tijd om 

zowel terug als vooruit te blikken. Onze redactie is weer voortvarend te werk gegaan om een 

mooi Kiekersblad samen te stellen. Zie hier het resultaat!

Wat hebben we weer een mooi duo, Prins Joost met adju-
dant Wout en hun hofdames Elise en Iris, nogmaals dank dat 
jullie onze vereniging willen voorstaan in dit carnavalsseizoen. 
Ondanks een valse start hebben jullie het perfect opgepakt 
en zijn jullie vaak ‘veel te vroeg’. Deze muzikale kraker zal nog 
vaak door de geluidsboxen klinken daar waar wij als vereniging 
carnaval vieren.

Gelukkig is onze vereniging altijd vol in beweging, en 
ook dit jaar zijn er weer personen die stoppen en aanhaken. 
Ik wil iedereen danken voor de getoonde inzet en enthou-
siasme. Zonder vrijwilligers hebben wij als vereniging geen 
bestaansrecht.

Dit jaar zijn gestopt:
Raad van Elf Huub Elferink & Rob Scholten
Dansmariekes Emma Kuiphuis, Carmen Kienhuis en 
  Tess Schoolkate

Ook wil ik via deze weg de Dubbelbloazers hartelijk danken 
voor de vele jaren dat zij ons muzikaal hebben ondersteund. 

Gelukkig hebben we ook weer vers bloed kunnen pompen 
in onze Raad van Elf. Het gaat hier om Erik Pannen. Erik is 
komen emigreren vanuit Reutum en heeft zich met veel over-
gave aangesloten bij onze club. Zo zie je maar hoe makkelijk je 
kunt integreren in een gemeenschap.   

Natuurlijk wil ik ook even stil staan bij afgelopen jaar. Prins 
Mark en adjudant Martijn. Wat een enorme verassing was dit 
duo voor mij en wat heeft het het carnaval vanuit een andere 
hoek zichtbaar gemaakt. Samen met vrienden en bekenden 
meedoen aan de optocht en samen vooraf veel lol en plezier 
beleven. Heren namens mij en iedereen die heeft meegelopen 
als ‘Flintstone’ enorm bedankt voor de leuke tijd. Ik wens jullie 
veel bak en braad plezier bij de Dubbelgarde, en houd me graag 
aanbevolen voor een lekker stukkie vlees.

Dan nog even een terugblik richting onze Kiekersdag van 
vorig jaar. Weer drukker en weer groter. En toch een perfect 
verlopen dag. Met de ervaring van afgelopen jaar zullen wij 

de Kiekersdag en onze gala’s komend jaar nog beter voor u 
kunnen neerzetten. 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

CV De Dubbelkiekers 
en ‘Noaberschap’

Als ik eraan terug denk schiet ik nog altijd in de lach. De vier ondeugende jongens die wij met 

de steek onder water op de kinderspeelplek hebben gezet tijdens de sleuteluitreiking vorig jaar. 

Met een pakje appelsap en een soepstengel ondergingen zij hun lot bijzonder sportief en die 

sportiviteit is tekenend voor jullie, CV De Dubbelkiekers. Wat er ook gebeurt, jullie blijven rustig 

en weten overal wel een unieke en ludieke draai aan te geven.  

Zelfs de vroegtijdige bekendmaking van Prins Joost en Adjudant Wout dit jaar leken jullie 

beheerst op te vatten. Achter de schermen werd ongetwijfeld koortsachtig gehandeld om de 

opkomst er desondanks één te laten zijn met de grandeur die jullie vereniging eigen is.  

De uiteindelijke opkomst van de hoogheden met het lied ‘je bent veel te vroeg’ was het ultieme 

antwoord op alle soesa vooraf. Hiermee sloegen jullie de spijker op z’n carnavaleske kop. 

Alle bewondering heb ik voor het creatieve en flexibele DNA 
van de dubbeldorpers. Eén van de redenen waarom ik nu alweer 
benieuwd ben naar jullie gala van komend jaar. Jullie waren de 
eerste vereniging die in de gala’s van vorig jaar volop aandacht 
had voor MijnDorp 2030. 

Door actualiteit met hilariteit te combineren in buuts en 
optredens trekken de gala avonden bij residentie Kampkuiper 
jaarlijks volle zalen. Zelf buurten jullie ook heel wat af in de 
kleurrijke Dubbelkiekersbus. Waar de touringcar gedurende 
de carnavalsperiode arriveert, is een geslaagd feestje gega-
randeerd. Je zou bijna zeggen dat het woord ‘Noaberschap’ in 
Harbrinkhoek-Mariaparochie is uitgevonden. 

Ik ben ervan overtuigd, dat jullie, Dubbelkiekers, positivi-
teit, creativiteit, sportiviteit en noaberschap ook in het komend 
carnaval weer zullen uitdragen, want dat is hèt carnavals-
kostuum bij uitstek. En eerlijk is eerlijk; het staat jullie fantas-
tisch! Ik wens jullie een onvergetelijk carnaval toe.

Alaaf!

Wilmien Haverkamp – Wenker
Burgemeester gemeente Tubbergen
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• EVENEMENTKRANTEN

• BOUWHEKDOEKEN

• SPANDOEKEN

www . n ew s o u t s i d e . n l

        Jos Galgenbeld,     BEDANKT !
Eénmaal ben je aanwezig geweest bij de Prinsopkomst, 

maar dat liever nooit weer … teveel feest voor jou. Je vond 
het maar spannend want je had, zoals je zelf zei; “de ballen 
verstand van carnaval.” In het begin had je ook geen idee dat 
alles geheimzinnig moest verlopen en dat de foto’s absoluut 
niet mochten uitlekken. Inmiddels weet je wel beter.

Tevens heb je een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke 
foto die jaarlijks gemaakt wordt van alle Hoogheden uit de 
gemeente Tubbergen. Met het idee van, dat doe ik wel even uit 
goedheid… Uiteindelijk kwam er een hoogwerker en al aan te 
pas. Hiervan was jij enorm onder de indruk. 

Voor jou breekt er een nieuwe tijd aan met een kantoor 
aan huis. Nog steeds zijn klanten welkom maar alleen op 
afspraak. De mogelijkheid voor het maken van de mooiste 
familie portretten is dus nog steeds aanwezig, doordat je op 
afspraak gebruik kunt maken van een andere studio in Almelo 
die compleet naar wens ingericht kan worden. Dit alles heb je 
besloten omdat zich nu de gelegenheid voor doet en bovenal 
omdat het je wat meer vrijheid geeft. Vrijheid om bijvoorbeeld 
meer op locatie te fotograferen.  Een familiefoto in de natuur- 
of gewoon bij mensen thuis. Zo kan je alsnog je fantastische 
vak blijven uitoefenen. Tot slot heb je aangegeven je nog meer 
te gaan toeleggen op bedrijfsfotografie en het geven van 
cursussen.

Wij willen jou namen CV De Dubbelkiekers en alle inwo-
ners van ons dubbeldorp bedanken voor jouw inzet en tijd 
die je vrij hebt gemaakt als vrijwilliger en sponsor. Op locatie, 
in de studio of ergens anders, overal stond je voor ons klaar. 
Complimenten, je was voor ons van onschatbare waarde! 

Tijd om jou in het zonnetje te zetten. Een korte opsomming 
van wat wij mede dankzij jou hebben kunnen realiseren:
- Prachtige statiefoto’s van al onze hoogheden
- Het niveau van het Kiekersblad omhoog kunnen halen, waar-

door onze sponsoren ook een waardig plek krijgen voor hun 
bijdrage elk jaar

- Een prachtige bestickerde bus waarop onze Hoogheden 
enorm groot staan afgebeeld, een echte eyecatcher die ons 
tijdens het hele carnavalsseizoen in stijl naar alle activiteiten 
brengt en mede hierdoor onze sponsoren goed in beeld 
brengt 

- Het lukte jou ten alle tijden om de Hoogheden geheim te 
houden tot de opkomst

- Inwoners van ons dubbeldorp die elk jaar met smart zitten te 
wachten op de uitgave van het Kiekersblad. 

De Hoogheden van dit jaar zijn de laatsten die jij voor je 
lens hebt gehad. Ze maakten er nogal een zootje van maar 
uiteraard heb jij duidelijk aangegeven: “Eerst opruimen die 
prut!”

BEDANKT voor wie je bent, voor alles wat je doet. 
ALTIJD recht uit het hart en NOOIT omdat het moet

Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen,
Met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel!!!

Begin oktober bericht onze Hoffotograaf Jos Galgenbeld ons dat hij na 37 jaar zijn studio aan 

de Ootmarsumsestraat in Almelo heeft verkocht en verder gaat werken vanuit zijn huisadres 

als fotograaf. Jos heeft naast dit besluit aangegeven aan CV De Dubbelkiekers dat hij na het 

carnavalsseizoen 2018-2019 zijn taken als Hoffotograaf gaat neerleggen. 

Ondanks dat Jos zelf niet graag in de belangstelling staat willen wij namens de redactie hier 

toch heel graag bij stil staan. 

Jos, je bent een bevlogen mens met een intense passie voor 
je vak. Je bent steeds in staat geweest onze vereniging in beeld 
te laten pieken in een mooi samenspel als het er echt om ging. 
Een volhardende inspirator voor velen. Mede hierdoor hebben 
we het Kiekersblad kunnen brengen naar het huidige niveau,  
waar we als vereniging enorm trots op zijn. 

Onze Hoogheden, Dansmariekes, Raad van Elf en iedereen 

die met jou heeft mogen samenwerken binnen onze vereni-
ging is trots op jouw resultaten. We zijn jou dan ook heel erg 
dankbaar voor je daadkracht, professionaliteit, creativiteit en 
voornamelijk aanstekelijke energie. Hierbij niet vergetend dat 
je zelf helemaal niks met carnaval hebt. Je wist er toch elke 
keer bij het maken van de foto’s een feestje van te maken. 

“Eerst opruimen die prut!”
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Daarna was het antwoord van zowel Joost als Elise: “Ja!”
Joost vervolgt: “Ik heb wel direct één voorwaarde gesteld.  

Ik wil alleen Prins worden als mijn broer Wout ook ja zou zeggen 
als Adjudant. Als Wout niet wil dan gaat het feest niet door.” Dit 
omdat ze altijd samen carnaval hebben gevierd, vanaf vier jarige 
leeftijd al.

Tijd voor de volgende stap dus. Joost en Elise hebben Wout 
en Iris geappt met de vraag: “Zijn jullie allebei thuis aankomende 
week want we willen graag langskomen?” Iris en Wout dachten 
eerst wat hebben die dan voor mededeling? Gaan ze trouwen of 
is Elise zwanger? Alle scenario’s hebben ze bedacht en toen Elise 
en Joost vervolgens langs kwamen en de vraag stelden: “Wout wil 
jij aankomend jaar Adjudant zijn?” hoefden zowel Wout als Iris 
daar niet lang over na te denken. Ze hebben hier beiden direct ja 
opgezegd. En zo was het in juni 2018 al beklonken en was CV De 
Dubbelkiekers ook voor het  aankomend carnavalsseizoen 2018-
2019 verzekerd van een geweldig Prinsenpaar!

Opleiding en werk
Joost: “Ik heb in Mariaparochie op de St. Alponssusschool 

gezeten en na de basisschool ben ik naar het Canisius in 
Almelo gegaan. Na het voorgezet onderwijs afgerond te hebben 
ben ik door gaan studeren. Eerst heb ik de Mbo opleiding 
Landbouwmonteur in Apeldoorn afgerond en daarna een leraren-
opleiding op de Landbouwhogeschool in Dronten (afgekort de 
HAS). Met een goed gevulde opleidingsrugzak ben ik eerst aan de 
slag gegaan als vertegenwoordiger bij mijn voormalige stagebe-
drijf Timmerman in Wierden. Na daar een aantal jaren te hebben 
gewerkt ben ik gevraagd om bij mijn huidige werkgever Bomech 
BV in Albergen te komen werken. Hier werk ik als vertegenwoor-
diger van sleepvoetbemesters, een machine om gewassen als 
gras, graan en mais mee te bemesten. 

We verkopen deze producten in twintig landen. Dit internati-
onale aspect samen met het reizen en het bezoeken van klanten 
en gebruikers maakt het werk erg leuk en afwisselend.  
Ik werk er inmiddels al weer zeven jaar in een gemotiveerd en 
jong team waarvoor geen uitdaging te groot is. Jullie redactielid 
Tom Reinerink is een collega van mij.” 

Elise: “Ik ben geboren in Capelle aan de IJssel en uitein-
delijk verhuisd naar Almelo. Hier heb ik het VMBO-T afgerond 
op het Canisius. Ik ben vervolgens gaan werken in het ZGT 
(Ziekenhuis Groep Twente) en kon daar intern de opleiding BBL 
Verpleegkundige volgen. Na wat werkervaring ben ik de oplei-
ding Intensive Care Verpleegkundige gaan doen, daar heb ik vijf 
jaar met veel plezier gewerkt. Alsnog wilde ik graag mijn droom 
nastreven en deze heb ik in het afgelopen jaar kunnen waar-
maken. Ik ben nu ondertussen als ambulanceverpleegkundige 
bijna een jaar werkzaam bij Ambulance Oost.

De zomer in Nederland begon afgelopen jaar al vroeg. Vanaf mei is 

het non-stop mooi weer geweest. Kernwoorden in de maanden 

mei, juni, juli en augustus waren droogte, zon, meer zon, hitte, 

hittegolf en weinig tot geen regen. Toch waren er bij sommige 

dorpelingen nog meer kernwoorden; een nieuw Prinsenpaar. 

Onze benoemingscommissie is weer op pad gegaan en hebben 

in juni een nieuw Prinsenpaar weten te strikken.  

Het zijn Prins Joost Oude Avenhuis en zijn broer en 

Adjudant Wout Oude Avenhuis die dit jaar regeren 

over ons mooie Dubbeldorp.

Onze benoemingscommissie die inmiddels in de huidige samenstelling 
al weer vier jaar bestaat is het weer gelukt om een prachtig Prinsenpaar op 
de been te krijgen. Dit jaar staan Prins Joost en Adjudant Wout aan het roer 
van CV De Dubbelkiekers en zij worden bijgestaan door hun partners Elise 
en Iris. Met de keuze voor dit duo is er gekozen voor jeugdigheid gecombi-
neerd met al enige carnavalservaring. Zowel Prins Joost als Adjudant Wout 
zijn namelijk geen onbekenden binnen de vereniging. Zo presenteert Prins 
Joost sinds 2015 onze Dubbelkiekers gala’s en is Adjudant Wout een kleine 
tien jaar lid geweest van de Raad van Elf. Daarnaast verzorgt Adjudant Wout 
ook het licht en geluid tijdens de gala’s. Dit gezegd hebbende staat onze 
galacommissie voor een mooie en extra uitdaging in de komende gala’s. 
Prins Joost en Adjudant Wout zijn broers en kennen elkaar dus door en door, 
hetzelfde geldt voor beide dames, Elise en Iris. Zij kennen elkaar dus goed 
en het wordt nu tijd dat de rest van ons dubbeldorp dit viertal ook beter leert 
kennen. Tijd voor de nadere kennismaking.

Het is Prins Joost Oude Avenhuis  die dit jaar de scepter zwaait over ons mooie 
Dubbeldorp samen met zijn Adjudant Wout Oude Avenhuis. Joost, 33 jaren jong, is 
geboren aan de Demmersweg in Mariaparochie en op zijn zestiende verhuisd naar 
het Leuvinksveld in Mariaparochie. Joost woont samen met zijn partner en hofdame 
Elise de Vries op het nieuwe plan van de Mooie Vrouw in Almelo. 

Elise is 28 jaren jong en de benjamin van dit kwartet.  Ze leven een druk maar 
leuk en ondernemend leven waarover straks meer. Zoals gezegd wordt Prins Joost 
bijgestaan door zijn jongere ‘breur’, Adjudant Wout Oude Avenhuis, 31 jaren jong. 
Wout is samen met partner en hofdame Iris Oude Avenhuis, 34 jaar jong en daarmee 
de oudste en de wijste van dit span, woonachtig aan de Kemerinkstraat in het mooie 
Harbrinkhoek. Samen zijn ze trotse ouders van twee lieve en schattige dochters, Joes en 
Lux. Joes is drie jaar en Lux is één jaar. Joes vindt het helemaal fantastisch dat oom Joost 
Prins is en papa de Adjudant en vertelt dit vol trots aan iedereen. Dat Joost en Wout 
elkaar goed kennen mogen duidelijke zijn, getuige het feit dat ze broers zijn.

 Joost heeft vanaf de basisschool gezegd: “Stel ik word gevraagd als Prins dan is er 
maar één kandidaat voor de titel Adjudant, namelijk ‘mien breur’ Wout.” 

    Prins Joost I  en   Adjudant Wout
We hebben deze heren en dames een 

aantal vragen voorgelegd om ze nog beter te 
leren kennen:

Hoe en wanneer gevraagd en wat 
was de reactie?

In juni 2018 werd Joost gebeld door zijn 
oom en lid van de benoemingscom-

missie Martin Oude Avenhuis met 
als eerste vraag: “Joost, kun je 

vrijuit spreken?” Nadat Joost hier 
bevestigend op heeft gerea-
geerd werd de volgende vraag al 
gesteld door Martin: “Wil je Prins 
worden van CV De Dubbelkiekers 
en mag ik daarvoor een keer 
langskomen?” Joost heeft in 
eerste instantie aangegeven dat 
hij er over na wilde denken en 
het wilde overleggen met zijn 
partner Elise. Vervolgens heeft 
Joost een twaalf(!!!) gangen diner 
gekookt voor Elise om alvast een 
goede sfeer te creëren waarin hij 
DE vraag kon stellen. (Dit geeft 
al aan dat Joost zelf dus eigen-
lijk al ja heeft gezegd). Tijdens 
het eten vroeg Joost aan Elise: 
“Ze hebben mij gevraagd of 
ik Prins wil worden van CV 
De Dubbelkiekers. Wat vind 
je daarvan?”  Elise’s eerste 

reactie was: “Oh jee, voor mij hoeft 
dat allemaal niet persé. “Elise werd er 
ook een beetje stil van en besefte dat 
ze niet eens precies wist wat Prins 
zijn inhield. Ze kende carnaval wel 
maar dan alleen vanuit de alge-
mene tentfeesten en niet vanuit 
een vereniging. Uiteindelijk gaf 
Elise aan: “Voor jou wil ik het wel 
graag doen, maar laten we dan de 
benoemingscommissie uitno-
digen voor wat meer tekst en 
uitleg.” 

Dat was het moment dat Jos 
Smook en Carmen Bos langs zijn 
gekomen voor verduidelijking. 
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Wout: “Ook ik ben net als mijn broer Joost naar  
St. Alphonsusschool gegaan. Na de basisschool ben ik Havo 
gaan doen op het Canisius in Almelo wat ik met goed gevolg 
heb afgerond. Ik ben vervolgens verder gaat studeren op 
het Deltion in Zwolle. Hier heb ik Audiovisuele en theater-
technieken gestudeerd. Met deze papieren op zak heb ik mij 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ZZP’ er op het 
gebied van audiovisuele- en theatertechniek. 

Onder de naam A.S.E. System Engineering werk ik inmid-
dels voor verschillende opdrachtgevers waarbij ik veel van de 
wereld zie. In Jip & Janneke taal: ik regel het licht en geluid 
tijdens evenementen, beurzen en bijeenkomsten. Ook houd 
ik me bezig met verhuur, verkoop en reparatie van licht en 
geluid voor de zakelijke sector. Ik heb ook nog een Mbo studie 
Elektrotechniek gedaan aan het ROC van Twente. 
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Iris: “Ik ben geboren in Oldenzaal en opgegroeid in 
Denekamp. Ik ben daar dus ook naar de basisschool gegaan. 
Na de basisschool heb ik Havo gedaan aan het Thijcollege 
in Oldenzaal. Ook dat heb ik met goed gevolg afgerond 
en vervolgens heb ik Facility Management gestudeerd aan 
het Saxion in Deventer. Na ook deze opleiding succesvol te 
hebben afgerond ben ik aan het werk gegaan bij mijn huidige 
werkgever, Zorggroep Sint Maarten. In april 2019 werk ik er 
twaalf en een half jaar. Ik ben er begonnen als management 
assistent en vanuit die functie kwam ik al veel in aanraking 
met de zorg zelf. Dat vak bleef kriebelen. Uiteindelijk heb ik 
via de werkgever een  opleiding gedaan in de zorg, namelijk 
Maatschappelijk Verzorgende IG. Toen ik deze opleiding had 

afgerond kon ik eindelijk mijn droom 
waarmaken en aan de slag gaan in 

de zorg. De zorg past helemaal 
bij mij en is echt mijn ding. 
Ik werk nu als contactver-

zorgende op de 
Tarwemolen, 

locatie de 

Molenkamp in Oldenzaal. Dit is een kleinschalige PG afdeling 
voor dementerende ouderen. Warme zorg staat bij ons hoog in 
het vandeel!  

Vrije tijd & Hobby’s
Naast drukke banen, studies en het gezinsleven is er toch 

ook zeker nog tijd voor hobby en ontspanning:
Joost: “Naast mijn werk bij Bomech voetbal ik in het vijfde 

elftal van M.V.V. ‘29. Oftewel het sterrenelftal dat net de titel 
‘herbstmeister’ van 2018 is misgelopen. Een andere hobby van 
mij is kameraden helpen waar nodig en nadien samen lekker 
een biertje drinken en barbecueën. Ik  vind het heerlijk om te 
braden en te grillen. Niet alleen in de zomer maar het hele jaar 
door. Ook ben ik gek van oldtimers of beter gezegd ‘oald spul’. 
Hiermee bedoel ik oude auto’s, tractoren, gereedschappen,  
brommers, alles. Eigenlijk houd ik gewoon van antiek en is 
alles antiek behalve mijn vriendin. Ik ben ook wel een beetje 
een verzamelaar, alles moet bewaard worden en kan gemaakt 
worden. Daarin lijk ik op mijn vader.” Elise vult hierop aan: 
“Joost en Wout lijken heel erg op Alphons en ze hebben dan 
ook één duidelijk gezamenlijk motto: vrogger was al’s better!”

“Tot slot wil ik nog benoemen dat ik jaren heb gewerkt op 
de boerderij van de familie Scholten, ook dat was een grote 
hobby. Ik heb dat wel twaalf jaar met veel plezier gedaan.” 

Elise: “Door mijn onregelmatige diensten is het soms 
passen en meten wat betreft mijn hobby’s. Ik sport graag veel, 
met name hardlopen, fitness en voetbal bij MVV ’29. In de 
tijd die over blijft speel ik graag met mijn neefje en nichtjes, 
ga ik shoppen en doe ik leuke dingen met vriendinnen. Mijn 

allergrootste hobby is op vakantie gaan, het liefst ga ik 
dan naar zonnige oorden waarbij ik dan weer flink 

kan opladen. Dit natuurlijk graag met Joost, 
maar omdat Joost zijn prioriteit bij het 

werk ligt neem ik ook graag een 
vriendin mee.” 

bijvoorbeeld lezen in drukke periodes er nog wel eens bij in. 
Ook ik ben lid van de Dwarskiekers en zet me vooral in voor de 
schmink. Het leukste vind ik om vervolgens mee te lopen met 
de optochten, daar kan jong en oud aan meedoen.” 

Dan heeft dit kwartet ook nog een gezamenlijke hobby, 
namelijk wintersport. Elise is er echt mee opgegroeid en ze zijn 
nu ook al een aantal keren samen op vakantie geweest. Wout, 
Iris, en de beide meisjes hebben na de carnaval al wel een week 

wintersport geboekt om samen te 
relaxen, hopelijk met sneeuw. 

Eerst bij de Greune Köttelpeerkes en daarna heb ik met 
vriendinnen mee gedaan aan optochten. De eerste keer met de 
vriendinnen zijn we verkleed gegaan in schapenpakken. Daar is 
ook de naam CV Wat Wollie ontstaan. Momenteel ben ik ook lid 
van de Dwarskiekers, een erg gezellige club met enthousiaste 
mensen. Ik loop mee met de optochten wat ik echt super leuk 
vind om te doen. Optochten kijken vind ik dan weer minder 
leuk.” Wanneer Iris gevraagd wordt wat ze doet als ze moet 
kiezen tussen carnaval vieren in Denekamp of carnaval vieren 
in Harbrinkhoek laat ze dit een beetje in het midden. 

Wij denken dat na dit jaar de keus wel is gemaakt. ;-) 

Hoe hebben jullie de periode naar de opkomst 
toe beleefd ?
Joost: “Ik vond het niet heel lastig om het voor me te 

moeten houden. Ook op de voetbal is er dit jaar niet gevraagd 

Wout: “In de 
eerste plaats geniet ik van het 
ondernemen van leuke dingen met mijn 
gezin. Verder heb  ik van mijn hobby mijn werk 
gemaakt. En daarnaast houd ik net als mijn broer 
Joost van ‘oald spul ofwel oald gerei’. Ook bij mij 
kan je dan denken aan oldtimers, dus oude auto’s, 
motoren, tractoren en gereedschappen. Daarnaast 
ben ik betrokken bij de wagenbouw van De 
Dwarskiekers en dus ook lid van De Dwarskiekers. 

Iris: “Mijn kinderen staan met stip op één. 
Daarnaast vind ik het leuk om te lezen, koken, 
bakken en om te eten, samen met Wout. Tijd 
is soms wel een belemmerende factor om alle 
hobby’s continu uit te kunnen voeren. Zo schiet 

Wat is jullie verleden en ervaring met carnaval / 
CV De Dubbelkiekers?
Joost: “Ik vier al carnaval van kinds af aan, vanaf vier jaar. 

Vanaf begin jaren ’90 heb ik altijd meegedaan samen met 
Wout aan optochten. Eerst als één en tweelingen en later heb 
ik meegedaan met familie, Luuk en Cas Oude Avenhuis en met 
Bas Kreuwel (met als thema Dakkapel). Ook presenteer ik sinds 
2015 de gala’s van CV De Dubbelkiekers. Ik heb dus zeker al een 
rijkelijk verleden wat betreft carnaval en vindt het een prachtig 
feest.”

Elise: ”Ik ben niet opgegroeid met carnaval. Wel vierde ik de 
afgelopen jaren de algemene feestjes aangezien ik vriendinnen 
heb die wel verbonden zijn aan de carnaval. Wat wel leuk is om 
te vermelden is dat ik Joost heb leren kennen met carnaval.  
Ik was verkleed als clown en Joost als lakei. Het is vervolgens 
met School & Volksfeesten echt wat geworden.” 

Wout: “Zoals Joost al aangaf 
vieren we van kinds af aan samen 
carnaval. Ook ben ik bij CV De 
Dubbelkiekers gekomen omdat 

ik de muziek op de wagen heb 
verzorgd.  Daarna werd dat uitgebreid 

door ook de muziek te regelen bij de 
Prinsopkomsten en de Dubbelkiekers 

gala’s. Vanuit het regelen van de muziek 
is Wout in de Raad van Elf gekomen waar 
hij uiteindelijk een aantal jaren in heeft 
gezeten. Momenteel ben ik ook lid van 
de Dwarskiekers waar ik ondersteun bij 
de wagenbouw.

Iris: “Ik heb altijd carnaval gevierd 
in Denekamp. Daar liggen mijn 

carnaval-
roots. 
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of ik Prins zou worden, terwijl dit anderen wel eens gevraagd of 
benoemd is. Als mensen het niet vragen ben je er ook niet zo 
mee bezig. En het scheelde natuurlijk dat ik het wel kon delen 
en het er over kon hebben met mijn broer. Ook hebben Wout 
en ik het in september aan onze ouders verteld. Toen we binnen 
kwamen wisten mijn ouders direct, jullie worden Prins en 
Adjudant. We hebben het verteld omdat pa onze onderschei-
ding en scepter heeft ontworpen en gemaakt.”

Elise: “Ik vond het erg lastig omdat je aan niemand iets 
mag vertellen. Zelfs niet tegen je eigen familie. In de jaren 
hiervoor is weleens aan mij gevraagd of Joost prins werd, dit 
wimpelde ik altijd af met het antwoord ben je gek? Ik hoopte 
daarom dat het dit jaar niet weer gevraagd zou worden omdat 
ik niet wist hoe ik dan zou reageren en ik niet zou mogen gaan 
lachen. Elk jaren vragen mijn vriendinnen Loes en Michelle of ik 
mee ga naar de prinsopkomst, zo ook dit jaar weer. Ik heb maar 
gezegd dat ik moest werken.”

Wout: “Ik vond het ook niet heel lastig om stil te moeten 
blijven. Waarschijnlijk vanwege de zelfde redenen die Joost al 
heeft genoemd. Als je er niet te veel mee bezig bent dan denk 
je er ook niet over na. Sta daar wel nuchter in. Ik vond het wel 
heel leuk om de hints (omschrijvingen) te bedenken.”

Iris: “Ik vond het ook niet heel lastig op een paar 
momenten na. Zo was ik bij de vergadering van de  
Dwarskiekers en het laatste punt op de agenda was het 
verzamelen van CV De Dubbelkiekers voorafgaand aan de 
Prinsopkomst bij de Dwarskiekers. Er werd gevraagd of ik 
ook wilde helpen. Ik heb maar gezegd dat ik overdag wel kon 
helpen met de voorbereidingen maar ’s avonds niet in de 
gelegenheid was. Erg leuk om te horen hoe druk iedereen er 

mee is terwijl niemand iets weet.” Ook lag ik in de week voor 
de Prinsopkomst in de stoel bij schoonheidsspecialiste Mariska 
Huls voor een behandeling en zij vroeg mij: heb je zaterdag 
feest? Luuk en Cas Oude Avenhuis worden toch hoogheden 
bij CV De Dubbelkiekers. Alle aanwijzingen wijzen hun kant 
op. Ik dacht echt ooh nu niet rood worden. Het zijn dus soms 
momentjes die lastig zijn.”

 
Wat betreft het kopen van de kleren heeft dat bij de heren 

geen problemen gegeven. Joost en Wout hebben de carna-
valspakken in Elburg gekocht en de schoenen, overhemden 
en dergelijke daarvoor zijn ze beiden apart van elkaar op pad 
gegaan. Ze wilden niet samen gezien worden. Joost geeft aan: 
“Als ik was geweest en een overhemd had gekocht, liet ik die 
hangen zodat Wout ook langs kon gaan en wist wat ik gekocht 
had. Zo konden we nooit samen betrapt worden.” 

Bij de dames was het een iets ander verhaal. Zij zijn kleren 
gaan passen bij Derksen in Tubbergen. Het was hoogzomer dus 
waarschijnlijk zijn de mensen dan niet bezig met carnaval maar 
toch ging het nog bijna mis. Elise benoemde net iets te hard 
zonder er bij na te denken: “staat dit leuk op het podium?”

Hoe hebben jullie de opkomst en het eierbakk’n 
ervaren ?
Het moge duidelijk zijn dat de zaterdag van de 

Prinsopkomst verrassend begon voor Joost, Wout, Elise en Iris. 
Net als voor de rest van het dubbeldorp en misschien zelfs voor 
de rest van de gemeente Tubbergen. Joost geeft aan: “We zijn er 
twee uur lang goed ziek van geweest en hebben vervolgens de 
knop omgezet.” Wout vervolgt: “Wat een geluk bij een ongeluk 

was, is dat familie en vrienden nu heel bijtijds gebeld konden 
worden. Dat maakte dat iedereen nog oppas kon regelen of de 
plannen van de avond om kon gooien. We hadden dus super-
veel mensen op de been gekregen. Dat was echt fantastisch 
om te zien en ervaren!” Alle vier zijn ze het er over eens, het 
was ondanks dat het al bekend was een super gezellige avond! 
Heel mooi dat iedereen speciaal voor jullie er is en je feliciteert. 
Iedereen was vriendelijk en warm. Mooi om mee te maken.

Elise vertelt nog even wat de oorspronkelijke bedoeling 
van de opkomst was: “Het was de bedoeling dat Iris en ik 
achter het doek zouden staan met steken op en dat dan het 
liedje ‘Carnaval van Sam de Vries’ werd gedraaid. Ondertussen 
zouden Joost en Wout al stiekem van achter uit de zaal naar 
voren komen en op het moment dat Iris en ik door het doek 
zouden komen zouden we Joos en Wout de steken overhan-
digen.” Joost vult aan: “Hoe anders kan het gaan. Er is wel een 
nieuw lijflied ontstaan: Je bent veel te vroeg… en het was nog 
steeds ludiek om van achter op te komen want iedereen stond 
met gezicht naar podium.”

Ze vonden het alle vier heel mooi dat het eierbakk’n ook 
kon plaatsvinden bij de Dwarskiekers en zijn daar heel dank-
baar voor. Het was mooi dichtbij de residentie, ideaal. 

De Dwarskiekers hadden aangeboden dat als er toch voor 
de tijd daar verzameld werd, het eierbakk’n daar na de tijd ook 
wel plaats mocht vinden. Wat wel grappig was is dat ze  
’s middag nog extra eieren hebben gehaald. En dat kon nu ook 
gerust aangezien het toch al bekend was.  

Wat waren de leukste reacties  
naar aanleiding van jullie aantreden?
Alle vier zijn ze het unaniem eens. We hebben alleen maar 

mooie reacties gehad. Hier volgen enkele: 
- We hebben echt aan veel mensen gedacht maar niet aan 

jullie, wel mooi! 
- Jullie zien er mooi uit. 
- Wat een mooi stel!

Het enthousiasme en medeleven van iedereen was hartver-
warmend! Er kwamen ook mensen uit de buurt langs om ze een 
hart onder de riem te steken toen het te vroeg bekend was. Erg 
lief en fijn!

Hoe gaan jullie met z’n vieren  
CV De Dubbelkiekers verder op de kaart zetten / 
uitdragen?
Wout geeft gekscherend direct aan: “Vooral veel social 

media aandacht. Je kunt niet vroeg genoeg zijn.” Het wordt 
nog maar een keer benoemd want hoe bizar is het dat zowel 
Joost als Wout niets met social media doen, geen Facebook, 
Instagram etc. hebben en ongewild wel een lijdend voorwerp 
zijn geworden van social media.

Joost geeft vervolgens aan: “Het staat eigenlijk al in onze 
proclamatie, we willen niemand negeren. Met carnaval is er 
plek voor iedereen!”

Verder het globale programma maar hopen ze een aantal 
nieuwe onderdelen toe te kunnen voegen. Zo willen ze ook 
buiten de gemeente Tubbergen een aantal evenementen 
bezoeken:
- Meedoen aan de ‘Bokkenzitting’ in Oldenzaal. Dat is een 

soort gala waar 25 verenigingen allemaal een stukje gaan 
doen. Wout verzorgt hier jaarlijks al het licht en geluid.  
Dit vindt plaats op 19 januari 2019.

- Buurtkamer borrel

Kunnen jullie de hints uitleggen ?
Het is een asociaal duo. Zowel Joost als Wout hebben geen 

social media accounts. Geen facebook, Instagram etc.  
Wel spieken ze op de social media van hofdames Elise en Iris.

Wat de ene doet, doet de ander niet en andersom. Joost 
drinkt wel, Wout niet. Joost gaat met een jonge vrouw en Wout 
met een oudere vrouw. Het zijn broers maar ook weer totaal 
verschillend.

Dit duo kan niets overkomen. Deze hint slaat op de beide 
hofdames die allebei in de zorg werken. Elise is ambulancever-
pleegkundige en Iris is werkzaam als contactverzorgende. 

Waar kijken jullie het meest naar uit 
aankomend carnavalsseizoen?
Joost: “De eigen gala’s lijken me heel erg mooi, die heb ik 

altijd gepresenteerd en dat mag ik nu zelf gaan zien.”
Elise: “Ik ben wel benieuwd naar de hele periode, hoe het 

zich vorm gaat geven. Ik ben het minst bekend met carnaval 
dus ben heel benieuwd. Heb er in ieder geval zin in.” 

Wout: “Ik ben heel benieuwd naar de Kiekersdag want ik 
heb het feest nog nooit meegemaakt omdat ik altijd moest 
werken in Geesteren bij de gala’s.” 

Iris: “Ik ben ook benieuwd naar de Kiekersdag want ook ik 
heb die dag nog nooit meegemaakt. Op zaterdag was ik, waar 
mogelijk, altijd in Denekamp carnaval aan het vieren met mijn 
vriendinnen.  

Hoe zorg je dat Raad van Elf de scepter niet 
afpakt, dit kost namelijk een barbecue?
Prins Joost geeft direct aan: “Ik daag de Raad van Elf NIET 

uit maar ik heb vijf scepters dus het is het stelen niet waard.” 
Goed, wij denken dat de uitdaging alleen maar groter is nu. ;-)

Favorietenlijstje 
Quote
Joost:  ‘Maak je niet druk om dingen die je niet kan 

veranderen.’
Wout: ‘Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ik 

het wel kan.’
Elise: ‘Een dag geen foto is een dag niet geleefd. Met andere 

woorden: GENIET!’
Iris: ‘Volg je hart, want dat klopt.’
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Alles van stal, voor een Dubbel en Dwars carnaval!

Proclamatie
Wij, Prins Joost I en Adjudant Wout met de hofdames Elise en Iris. Voorgedragen en  

uitverkoren tot Prins en Adjudant van het rijk der Dubbelkiekers door het immer wijze  

en illustere gezelschap van de senaat en bij de gratie van alle Dubbel- en Dwarskiekers 

proclameren wij achterstevoren: 

Eten en drinken
Joost: Gegrild vlees en een Weizen biertje
Wout: Verrassingsmenu en bitter lemon of tonic
Elise: Pannenkoeken (zo zoet mogelijk) en rode wijn
Iris: Sushi en een biertje 
Joost en Wout benoemen hier ook nog even de lekkere 
macaroni van ma Oude Avenhuis!

Vakantieland
Joost: Amerika
Wout: Zweden
Elise: Curaçao en Amerika
Iris: Zweden

Periode
Joost: Winter en wintersport, tegen de kou kan je je kleden 
en tegen de warmte niet
Wout: Winter, is wat rustiger qua werk en vanwege zelfde 
reden als Joost
Elise: Zomer, volop zon!
Iris: Vakantie en dagjes weg met het gezin

FC Twente of Heracles
Joost: FC Twente
Wout: Heb totaal niets met voetbal, schijtsport, iedereen 
die daar tijd in stopt is gewoon jammer
Elise: Heracles
Iris: Ook niets met voetbal

Welk stripfiguur of tekenfilmpersonage  
zijn jullie?
Joost: Buurman en buurman, op zien Twents heeft een app 
met de buurman
Wout: Willie Wortel
Elise: Elza 
Iris: Katrien Duck

Waar kunnen we jullie voor wakker maken?
Joost: Yoghurt met cruesli
Wout: Oude Kaas, gebrokkeld
Elise: Op reis gaan, liever niet onvoorbereid ;-)
Iris: Laat mij maar liggen, mijn slaap is heilig!

Met welke Dubbelkieker zou je een dag  
of een week willen ruilen?
Joost: Klaas Jan Bos, vanwege zijn beroep
Wout: Gerard Kampkuiper om de horeca te ervaren
Elise: “Ik zou met niemand willen ruilen, dit omdat ik erg 
tevreden ben over mijn eigen leven. Ik heb een fantastische 
vriend, lieve familie en vriendinnen om mij heen en ik doe 
wat ik leuk vind.”
Iris: Frank Nijhof, hij is gewoon heerlijk ongegeneerd 
zichzelf. En ik zou hem zeker rond kerst willen zijn want 
ook ik ben gek op kerst.

Wat weten wij nu nog niet van jullie 
en zouden we absoluut moeten weten!
Joost: Kan nog steeds als een klein kind met liefde naar 
trekkers kijken. 
Wout: Kan alles zelf maken (in ieder geval eerst proberen). 
Helaas ontbreekt het soms aan tijd. 
Elise: Volg haar op social media en je bent volledig op de 
hoogte ;-). 
Iris: Houdt erg van slechte romantische comedy’s, het liefst 
kerstfilms. 

We zijn bijna klaar met dit interview maar klopt 
het nu dat jullie twaalf regels in je proclamatie
hebben staan?
Joost en Wout geven aan: “Nee hoor. Het laatste gedeelte 

is een afsluitende zin. Wel gaat de proclamatie bij ons van elf 
naar één. Dit hebben we gedaan omdat Wout en Iris bij de 
Dwarskiekers zitten en ze dus ‘Dubbel’ en ‘Dwars’ zijn.” 

Tot slot: Een jaar lang regeren over Kiekerslaand. 
Wat willen jullie betekenen?
De heren en dames schieten nu toch echt in de oneliners, 

hier komen er een aantal: 
- Praat met mij en niet over mij! 
- Heb je een compliment zegt het voort en heb je een klacht 

ga naar de betreffende persoon. 
- Vooroordelen verminderen! 
- Gezellig feest vieren met elkaar!!!

Prins Joost, Adjudant Wout en hofdames Elise en Iris, 
bedankt voor jullie openhartigheid en fijn dat we jullie nu wat 
beter kennen. 

Heel veel plezier aankomend carnavalsseizoen!!! Alaaf!!!

Dat we dinsdagavond, na het verbranden van de bok kunnen 
zeggen: ‘mensen ’t is goed verlopen, mooi gedaan,  
dit wilden we bereiken’.
Wij sluiten de proclamatie en openen het carnavalsjaar  
met onze lijfspreuk:

Ten 11e:
Dat wij de eer hebben bij CV De Dubbelkiekers  
te mogen regeren,
zonder ook maar iemand te negeren.

Ten 9e:
Een dubbeldorp zonder zorg’n,
Is ok umkiek`n noar de Eigenheimer van gister  
en de Dubbelkieker van morg’n.

Ten 7e:
Plat, Twents, Nedersaksisch, van dialect noar taal,
Aj meka ma begriep’n wilt, dat is de kern van het verhaal.

Ten 5e:
100 jaar parochie, 100 jaar kerk,
Als we willen nog eens 100, `t is en blijft mensenwerk.

Ten 3e: 
Willen we dat in ons mooie dubbeldorp de leefbaarheid  
voort blijft bestaan,
Zullen jong en oud- verenigt- de handen in elkaar  
moeten slaan.

Ten 1e:
Woar biet carnavall’n nich oaver noadach’n,
Muj noa de tied wa um kunn’n lach’n.

Ten 10e:
Steeds elf minuten te vroeg komen en elf minuten  
te laat vertrekken,
dat is de dag met 22 minuten weten op te rekken.

Ten 8e:
Burgerinitiatief, maatschappelijk akkoord, dorpen 2030-Beleid,
‘t werk afmaken van de overheid!

Ten 6e: 
Zorg aan het bed of met hoge spoed,
Met onze hofdames zitten wij wel goed.

Ten 4e:
Met carnaval is belangrijk niet leuk,
Maar leuk wel belangrijk.

Ten 2e:
Over hybride geen gepieker,
Doe ons maar een klassieker.
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De dag der verrassingen,      door de ogen van…....

Hofdames Ellen en Marjon beklimmen zij het podium. Precies 
tien minuten krijgen ze van de Voorzitter om het geweldige 
jaar, wat wij met elkaar hebben gehad, nog één keer door te 
nemen. Als Mark dan na negen minuten en 58 seconden de 
microfoon overgeeft aan zijn Adjudant Martijn…sluit hij af met 
de legendarische woorden BEDANKT! Veren worden letterlijk en 
figuurlijk afgerukt. Silvo neemt de heren op in de hofhouding 
van de Dubbelgarde. Een enkel traantje wordt weg gepinkt 
en zelfs bij, de anders zo nuchtere René Timmerhuis, is een 
zakdoekje te bespeuren. Al verraadt een loopneus misschien 
ook wel heel wat anders… Bedankt heren! 

Terwijl ik ‘s morgens met de tas vol voetbalspullen richting M.V.V. ‘29 wandel voel ik in mijn 

broekzak de telefoon wel heel vaak afgaan. Na toch maar even snel gekeken te hebben en 

opgemerkt dat het dit keer niet over de dagelijkse 100 filmpjes van Huub Elferink gaat, 

zie ik al gauw dat de ergste nachtmerrie wat je als carnavalsvereniging kan overkomen is 

overkomen! De aankomende Hoogheden zijn uitgelekt door een grove fout van een plaatse-

lijke mediasite. Nadat ik een verslagen benoemingscommissie in naam van Jos Smook aan 

de lijn heb gehad… weet ik het zeker. De dag begint met een nachtmerrie. De dag naar de 

aanloop van de bekendmaking van onze Hoogheden zal in ons dubbeldorp dan ook onrustig 

verlopen.

 Als ik ‘s avonds tegen zevenen op de bank naar de 
zoveelste nutteloze discussie zit te kijken over zwarte piet 
besluit ik mijn pak maar eens weer op te zoeken met de 
daarbij behorende attributen zoals een strikje, medailles en 
handschoenen. Dat dit niet op de plaatsen ligt van waar ik het 
verwacht had en dat mijn vrouw dit al had voorzien... lag dan 
ook compleet in de lijn der verwachtingen. Een uurtje later, na 
de nodige verwensingen en discussies over en weer, besluiten 
we de strijdbijl te begraven. Samen zetten we het huis op de 
kop en vinden we alle spullen die ik nodig heb om als een echt 
Raad van Elf lid de deur uit te gaan. Nog één keer beloof ik haar 
plechtig dat het volgend jaar allemaal anders zal gaan en dan is 
het toch echt de hoogste tijd om te vertrekken. 

Een half uurtje te laat loop ik om half negen de prachtig 
versierde feestzaal binnen. Direct bij binnenkomst zie ik hier 
niet veel verrassingen. De Raad van Elf heeft zich strak rondom 
een praattafel gevouwen met natuurlijk de dames van de crew 
op oogafstand. Hier en daar voel ik wel een wat bedrukte stem-
ming over wat ons vanmorgen is overkomen. Maar nadat de 
eerste goud gele rakkers de tafel bereikt hebben slaat dit om 
in een relaxte ontspannen sfeer. In mijn ooghoeken zie ik de 
vereniging Altied Skik binnenkomen met hun prachtige lange 
jassen, zij zoeken een plekje op kruipafstandje van de tap. 

Als even later Jesse Busscher, geheel in het blauw witte 
hofnarpak binnenkomt is het team compleet. Jesse heeft 
vandaag de eer om in het pak, waar hij vroeger als klein kind 
van droomde, te mogen lopen. Dat het eigenlijk een straf is 
omdat hij het klassement van streepjes (steek verkeerd om, 
handschoenen vergeten, schoenen niet gepoetst etc. etc.) 
verloren heeft maakt bij hem dan ook totaal geen indruk.  
Het is voor Jesse een dag der verrassingen….. 

Dan knallen de eerste carnaval hits uit de boxen en worden 
voorzichtig de eerste voetjes richting de dansvloer begeven! 
Dat een aantal jongens van de Raad van Elf, waaronder 
President Jeroen Egberink, zich naar de uitgang begeven is 
voor ons na het uitlekken van de Hoogheden dan ook geen 
verrassing. 

De avond gaat verder, en ondertussen wordt het steeds 
gezelliger en drukker. Voorzitter Edwin Kroeze beklimt het 
podium om met ons allen stil te staan bij het afscheid nemen 
van twee Raad van Elf leden, Huub Elferink en Rob Scholten. 
Leuke anekdotes worden aangehaald en verscheidene foto’s 
passeren de revue.

Dat Huub bij menigeen de vingers wel eens in de neus heeft 
gestoken doet, vooral bij de vrouwen in de zaal, een lichte 
wenkbrauw fronsen. Tja, Huub mocht altijd alles.

Na het afscheid nemen hebben we gelukkig ook een nieuw 
lid in onze Raad van Elf te verwelkomen. Erik Pannen is de 
naam alias ‘Pannie’. Een gevoel van opluchting gaat door de 
zaal. Met deze ervaren, net 50 geworden, veteraan heeft de 
vereniging er weer een sterkhouder voor de toekomst bij.

Even later is het toch echt tijd om afscheid te nemen van 
onze Prins Mark en zijn Adjudant Martijn. Samen met de 
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Als even later onze President Jeroen weer de zaal betreedt 
weten we het zeker; alles gaat goed komen. Dan is het 
moment bijna daar, Jeroen begint te wapperen met zijn witte 
handschoentjes, een teken voor ons om de steken weer recht 
te zetten, het strikje weer op de juiste spanning te krijgen  en 
eventuele los geschoten knopen van de blouse te herstellen. 

Dan is het moment echt daar, voor bijna niemand meer een 
verrassing, maar desalniettemin met een gigantische polo-
naise, komen van achter uit de zaal onze nieuwe Hoogheden 
en Hofdames de bomvolle tent binnen. President Jeroen pakt 
nog snel het laatste biertje van de tafel, drinkt deze in één 
keer leeg en geeft dan ook het seintje aan onze Raad van Elf 
om aan te sluiten in het feestgeweld. 

Trots zie ik onze nieuwe Hoogheden zich voorstellen 
aan de menigte. Vele handjes worden geschud en de foto-
graaf schiet haar laatste fotorolletje vol met vrolijke, trotse 
en vooral opgeluchte mensen. Even vraag ik mij af…hoe 
zouden die gezichten vanmorgen hebben gestaan? 
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Heel Harbrinkhoek is met Prins Joost enorm blij! 
Maar tijdens carnaval hebben wij op de verkoop 

een vacature vrij! 
 

Bel 06-51153452 bij interesse! 

Dan gaat de volumeknop op het hoogste standje en bij 
menigeen gaan de voetjes van de vloer. Soepele danspasjes van 
enkele veteranen van onze Raad van Elf verraden mij dat dat 
het verstand nu echt op nul staat. 

Dit is dan ook voor mij het teken om het schrijven over 
deze memorabele dag hier maar bij te laten. Sterker nog, 
niet veel later besluit ik het fietsje te pakken en huiswaarts 
te gaan en ja, dat betekent dus ook dat ik het traditionele 

eierbakken, dit jaar georganiseerd vanuit de carnavalsloods 
van de Dwarskiekers, besluit over te slaan. Thuis gekomen, 
na mijn steek weer terug geplaatst te hebben in mijn speciaal 
daarvoor ontworpen ‘steekhouderskast’, kijk ik nog snel even 
op social media of er nog een onaangename verrassing op is 
komen te staan. Dit is gelukkig niet het geval. Prachtige foto’s 
met uitbundige felicitaties laten zien dat het allemaal goed is 
afgelopen. Deze dag zal in ons Dubbeldorp dan ook nog lang 
herinnerd worden als de dag der verrassingen….
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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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Jaar: Spreuk: Wie: Samen met: Optocht in:

1992 De Borrelleppelkes Joost & Wout Fam. Kreuwel Geesteren

1993 Mens erger je niet Joost & Wout Fam. Kreuwel Geesteren

1994 In Geesteren staat de boer centraal, en wij plukken ze kaal Joost & Wout Fam. Kreuwel Geesteren

1995 Ie mut wieder kiek`n dan oe nus lank is, ik heb ‘n mien a stot Joost & Wout  Geesteren

1996 In geester bint ze de kaart`n en de tied, völ te vroeg kwiet Joost & Wout  Geesteren

1997 Grote stelen, kleine stelen. Grote stelen het meest Joost & Wout  Geesteren

1997 Clowns Iris Kottelpeern Denekamp & Oldenzaal

1998 Muziek ver. St. Cecilia  Joost   Geesteren

1999 Muziek ver. St. Cecilia  Joost   Geesteren

2000 De gebroeders De Boer Joost  Tom Oude Avenhuis Albergen

2001 Kar voor val, Kar na val Joost & Wout  Geesteren & Harbrinkhoek

2002 Groene energie Joost  Geesteren

2003 Muziek ver. St. Cecilia  Joost   Geesteren

2004 Kaasmeisjes  Joost Het Leuvinksveld Harbrinkhoek

2004 Met carnaval zul ie wett’n dat de kerstman oe nig is vergett’n Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2005 Leuvinksveld (niet) VastGoed! Joost  Harbrinkhoek

2005 De Greun’n hangt de beest oet Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2006 Wie jaagt a 33 joar ‘t carnaval achternoa Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2006 Mc Bef Joost  Geesteren

2007 Fraudeur / deure Frau Joost Luuk Oude Avenhuis Geesteren

2007 Vliegen Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2008 Draaien Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2009 De Dakkapel Joost Luuk, Cas en Bas Geesteren & Harbrinkhoek

2009 Garage Iris Greune Kottelpeerkes Denekamp & Oldenzaal

2010 Als Leuvinksveld zijn we weer het haasje! Joost Het Leuvinksveld Harbrinkhoek

 

         Terug in de tijd      met onze hoogheden
Jaar: Spreuk: Wie: Samen met: Optocht in:

2010 Wij hebben een goede band met de adjudant Joost & Iris Fam. Oude Avenhuis Geesteren

2011 Steek over! Joost Fam. Kreuwel Harbrinkhoek

2011 Stevo verhuizen?? Joost Alphons Oude Avenhuis Geesteren

2011 Schapen Iris CV Wat Wollie Denekamp & Oldenzaal

2012 Ok wij doot met in de stoet Joost Bas Kreuwel Geesteren

2012 Gospelkoor Iris CV Wat Wollie Denekamp & Oldenzaal

2013 Ok dit joar (wier) een groot gat in de optocht! Joost  Geesteren

2013 Het is hier Dolfijn Wout & Iris De Dwarskiekers Divers

2013 Bloempotten Iris CV Wat Wollie Denekamp

2014 Wij hebben een goedlopende tent Joost Olaf en Bas Geesteren & Harbrinkhoek

2014 Broeikas (d)ef(f)ect Wout & Iris De Dwarskiekers Divers

2014 Big Party Iris CV Wat Wollie Denekamp & Oldenzaal

2015 Carnaval en valentijn, dat moet echte liefde zijn Joost & Elise  Harbrinkhoek

2015 Wie hebt alle tied, want wie bint de sleutel van de klok kwiet Wout  De Dwarskiekers Divers

2016 Afrikaans carnaval Allen De Dwarskiekers Divers

2016 Als je haar maar goed zit Iris CV Wat Wollie Denekamp

2017 Dwarskiekers op sprookjestour Allen De Dwarskiekers Divers

2017 Feest Iris CV Knipoog Denekamp

2018 Mummies & zo Wout De Dwarskiekers Divers
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Naam:      Leeftijd:   Telefoonnummer:

Kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij een buurman of buurvrouw. Zo hopen we dat jeugd en senioren elkaar opzoeken.
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   Terugblik met Prins Mark I,       Adjudant Martijn  
          en hofdames       Ellen en Marjon

Kortweg, bedankt!
Carnvalsseizoen 2018-2019 is inmiddels alweer in volle gang 

en dit betekent ook dat we graag willen terugblikken op het 
afgelopen jaar. Een jaar waar de hoogheden nog door het doek 
naar voren kwamen tijdens de Prinsopkomst, de scepter niet 
kwijt raakte en nog veel meer.  Zoals jullie hebben gemerkt 
hebben we weer een fantastisch jaar mee mogen maken 
met Prins Mark I, Adjudant Martijn en de hofdames Ellen en 
Marjon. Om jullie een nog beter beeld te geven hoe onze oud-
hoogheden en hofdames afgelopen jaar hebben beleefd heeft 
onze redactie hen in het prinselijke paleis onderworpen aan 
een strak geplande overhoring. Zo kreeg onze oud-Adjudant en 
de man van weinig woorden,  de kans zich te revancheren op 
zijn fantastisch gesproken ‘Bedankt’ als dankwoord tijdens de 
Prinsopkomst!

Voordat we ons konden richten op het geplande gesprek 
ging het uiteraard eerst over een aantal koetjes en kalfjes. Zo 
begon Martijn te stralen van kop tot teen toen de vrouw des 
huizes een schaaltje met harde worst op tafel zette. De harde 
worst die hijzelf namelijk enkele dagen daarvoor had gekregen 
is door zijn eigen hond van het aanrecht gegeten. 

Nu dan toch de overhoring:

Hoe hebben jullie afgelopen carnavalsseizoen 
ervaren met z’n vieren ?
Als een Prins neemt Mark het eerste woord: “Top voor 

elkaar. Superjaar, was super gaaf, hoogtepunt na hoogtepunt. 
We hebben met zijn vieren echt genoten, het was echt 
helemaal geweldig.” “Ik wist niet helemaal wat ik er van te 
voren van kon verwachten”, geeft Martijn aan. “We zijn er 
blanco ingegaan en het overtrof volledig de verwachtingen. 
Het is eigenlijk van te voren niet te beschrijven, je moet 
echt zelf mee hebben gemaakt.” Ellen en Marjon geven aan 
dat het erg leuk was om als hofdames overal mee naar toe 
zijn geweest. “Het was erg leuk met z’n vieren, we hebben 
het echt gezamenlijk gedaan en gevierd. 

Als aanvulling hierop zegt Mark dat ze het als hoogheden 
en hofdames erg gewaardeerd hebben en heel leuk vonden dat 
er steeds zoveel mensen mee zijn geweest naar alle activi-
teiten.” In de hoogheden app van alle hoogheden binnen de 
gemeente Tubbergen werd ook steeds gezegd tegen Mark en 
Martijn: “Wat leuk dat er telkens zoveel mensen van jullie 
meegaan, dan wordt het echt gezellig. Jullie brengen sfeer. Dat 
gevoel is echt fantastisch en maakt je trots.”

hebben we maar een stukje Reutum naar Harbrinkhoek gehaald 
in de vorm van Erik Pannen, voormalig Prins, Adjudant en o.a. 
lid van de galacommissie van CV De Pin’n. Geweldig om te zien 
dat hij dit jaar aansluit bij onze eigen Raad van Elf.”

 
Jullie waren al echt carnavalsvierders in de zin 
van dansmarieke, wagenbouwer, optochten 
lopen en Mark zelfs als lid van de Raad van 
Elf. Hebben jullie een ander beeld van CV De 
Dubbelkiekers gekregen? Waren jullie daarnaast 
ergens van onder de indruk?
“Ondanks dat we als hoogheden en hofdames redelijk 

bekend zijn in de carnavalswereld waren er tal van zaken waar-
door we echt positief verrast zijn. Kijk alleen al naar het aantal 
commissies dat de vereniging rijk is en hoeveel vrijwillige uren 
hieraan verbonden zijn, echt indrukwekkend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, een mooi voorbeeld hiervan is het boog-
zetten. We hebben namelijk bijna niets zelf hoeven doen.  
De tent werd opgezet, alle benodigdheden werden gebracht en 
zelfs het opruimen gebeurde vanzelf op de ochtend erna. Dat 
vonden wij als hofdames natuurlijk fantastisch. Door de hele 
vereniging en betrokkenen werd alles uit handen genomen.”  

“Veel dank hebben we ook voor Hof-chauffeur Jan Leus. 
Altijd stond hij voor ons klaar, één belletje of berichtje en hij 
kwam ons weer vervoeren naar de gewenste locatie.”  “Als 
ervaringsdeskundige geeft Mark aan dat het mooi om te zien 
is dat de vereniging professioneler is geworden in de orga-
nisatie, maar wat gelukkig altijd hetzelfde blijft is dat CV De 
Dubbelkiekers als eerste aanwezig is en meestal als laatste 
weer weggaat :-). Dit klinkt Ellen heel bekend in de oren van 
toen zij Mark leerde kennen tijdens de carnaval en na de tijd 
mee terug ging richting Harbrinkhoek. “We waren de laatste 
bus die vertrokken.” “Marjon voegt toe dat er ondanks alle 
regels er erg veel gezelligheid is. Het is heel fijn dat alles goed 
geregeld is, maar daarnaast fantastisch dat dit niet ten koste 
gaat van de sfeer.”

Jullie hebben nog ‘kleine bandieten’ thuis.  
Hoe was het voor deze mannetjes en viel het 
voor jullie te regelen met oppas en het werk?
“Bandieten, dat zijn het echt, ze zijn nog steeds ontspoord 

van de carnaval.” Laatst werden Mark en Ellen nog aange-
sproken door een juffrouw van de basisschool; “Luuk zingt 
steeds rare liedjes namelijk, ik moet zuipen…” Tevens waren 
de mannetjes boos op voorzitter Edwin Kroeze dat hij de veren 
had afgeknipt tijdens het aftreden. Hoe deze bandieten het 

In jullie proclamatie stond als eerste dat jullie 
in de carnavalstijd zeker niet vergeten dat jullie 
zijn opgegroeid in Harbrinkhoek. Hoe hebben 
we dit terug kunnen zien?
“Wij denken dat wij Harbrinkhoek en CV De Dubbelkiekers 

goed hebben uitgedragen en vertegenwoordigd naar de buiten-
wereld toe. We zijn overal netjes en op tijd aanwezig geweest, 
we hebben geprobeerd om alle dorpen te bezoeken en de 
spontaniteit van de vereniging goed uit te dragen.” Wij hebben 
het ervaren als een vereniging waarbij aan de ene kant alles tot 

in de puntjes is geregeld en aan de andere kant het fanatisme, 
de sfeer tijdens de gala’s, schoolcarnaval, seniorencarnaval 
en de overige activiteiten sterk aanwezig is. Dat hebben we 
ook zo uitgedragen.” Martijn begint onder tussen te lachen en 
complimenteert zijn Prins voor de mooie woorden; “Dat hej 
mooi zegt, dook oe nich noa.” Als toevoeging geeft men aan 
dat het door het drukke programma niet gelukt is om een van 
de activiteiten of de gala van CV De Pinn’ te bezoeken. “Daarom 
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mooi kunnen verwoorden met een grote glimlach: “Je mag niet 
meer naar binnen bij ons en als je toch binnen komt dan schop 
ik je voor de schenen.”

Martijn en Marjon vullen aan; “Onze Lars gaf laatst nog 
wel aan dat het jammer is dat het voorbij is, want hij wilde nog 
wel graag een keer mee op de wagen, vorige jaar durfde hij nog 
niet.” Kan nog steeds! Ze vonden het met zijn allen fantas-
tisch, papa als Prins en/of Adjudant op school, het broodjes 
knakworst eten met de hoogheden van de basisschool en 
mee in de grote bestickerde bus om de senioren op te halen 
vanuit diverse dorpen voor het seniorencarnaval.  Mark en 
Ellen geven aan dat dat ze qua oppas iemand hebben geregeld 
voor de carnaval. “Dit was echt super fijn, dat moet je wel 
geregeld hebben en maakt het makkelijker. Vaak overlegden 
we nog of de kinderen mee konden of dat het beter was dat ze 
thuis bleven bij de oppas. Dit was soms even aankijken met 
de jongste van het stel”, geeft Ellen aan. Maar dit loste ook 
zichzelf vaak weer op. Tijdens de optocht in Langeveen was de 
Raad van Elf zo behulpzaam om hem van de wagen te halen en 
naar mijn ouders te brengen. Het schudden hoog op de wagen 
beviel niet helemaal.” Grappig om te zien was dat hij tijdens 
het seniorencarnaval in slaap viel op de schoot van zijn opa. 

Wat zijn of waren de hoogtepunten van het 
gehele carnavalsseizoen ? 
“Het was lastig om echt een hoogtepunt te noemen, 

eigenlijk was alles super mooi en hebben we ons de ogen uit 
gekeken. Voornamelijk bij de Kiekersdag, wat een groot aantal 
mensen zijn aanwezig op die dag. Een dag om ook niet te 
vergeten was de dag waarop we ’s morgens carnaval vierden 
met alle basisschool leerlingen en ’s middags met alle seni-
oren die aanwezig waren bij onze Residentie voor het senio-
rencarnaval. Het was erg leuk en een heel dankbaar publiek. 
Fantastisch om te zien hoe je iedereen deelgenoot kan laten 
worden van deze mooie periode. We hebben erg genoten van 
alles wat er in ons dubbeldorp georganiseerd is, zo ook onze 
eigen gala’s. Tot slot willen we ook onze Residentie Kampkuiper 
benoemen als hoogtepunt. Geweldig hoe hartelijk we steeds 
zijn ontvangen en ook het uitje naar de Grolsch, geregeld door 
fam. Kampkuiper, met velen van de vereniging viel erg goed in 
de smaak.” 

De andere kant van de medaille; was het zwaar, 
hoe ging het fysiek en zag je soms ergens tegen 
op? Jullie lijfspreuk was immers.... An gas en 
steen hebt wij noe gin zin, vol energie knalt wij 
dit carnavalsjaar in!
Volmondig klinkt het direct: “Geen centje pijn. Het had 

op het eind ook nog wel twee weken langer mogen duren, we 
zaten er lekker in.” Na wat doorvragen kwamen er toch wat 
zweetmomentjes boven tafel. Martijn geeft aan dat hij enorm 
op heeft gezien tegen de Sleuteluitreiking bij ’t Oale Roadhoes 
in Tubbergen. Hij zag dat de Adjudanten allemaal spraken en 
elkaar even in de maling namen, hoe langer het duurde hoe 

Kunnen jullie het afgelopen jaar samenvatten in 
een zin?
“Geweldig, onwies  gaaf en mooi dat we die kans hebben 

gekregen! Bedankt!”

Zijn er mooie anekdotes of spreuken die 
afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd? 

- Een zoenende Frans Braakhuis met een Duitse vrouw tijdens  
 Rosenmontag in Duitsland.
- Hallo allemaal, het liedje van De Luizenmoeder was toch wel  
 een hot item!
- Zoon Luuk zingt nog steeds: “ ik wil zuipen…”:-)
- Zoon Lars heeft typ-les en dat mag met muziek en hij wil  
 dat nog steeds op carnavalsmuziek
- Marjon en Ellen vonden ook de stickers op de bus wat heftig. 

Ze wisten niet dat ze zo groot op de bus afgebeeld zouden 
worden. 

- Marjon geeft aan niet zo gecharmeerd te zijn van de vele 
 Dweilorkesten. Af en toe leuk, maar niet continu.

Dweildinsdag was dan ook niet de meest mooie dag voor 
haar. Maar in Tilligte stond een Beatbuzzz. 
De Dubbelkiekers stonden binnen en Marjon stond bij de 
Beatbuzz waarbij Marjon wel aangeeft dat ze absoluut 
respect heeft voor iedereen die in een dweilorkest speelt.

zenuwachtiger hij begon te worden. “Ik ben er één van de pater 
en ben nu eenmaal niet zo’n prater.”

“Mark geeft aan dat hij het Gemeentegala een zware sessie 
vond, wat volledig neerkwam op het veelvuldig nuttigen van 
het witte druivennat. Met alle enthousiastme en de limonade-
glazen die geschonken werden was het een taak om na de tijd 
zo snel mogelijk in bed te komen.” “Marjon gaf aan vaak heel 
positief te denken, daar gaan we weer, gezellig!” Toch heeft ze 
helaas één weekend ziek in bed moeten doorbrengen, dat was 
wel fysiek zwaar. De gevolgen voor de hoogheden waren na het 
askruisje halen pas echt zichtbaar. Mark viel een beetje in een 
zwart gat. “Dit komt omdat je een klein half jaar met zo’n fijne 
hechte groep optrekt.” Martijn is na de carnaval ziek geworden 
tijdens het weekend weg met kameraden.

Hadden jullie een klik met bepaalde hoogheden 
of verenigingen? Waar bleek dit uit?
“We hadden als Prinsenparen van de gemeente Tubbergen 

eigenlijk een hele mooie groep die goed met elkaar kon 
opschieten. Het was niet zo dat we meer hadden met de ene 
carnavalsvereniging dan met de andere. De gezamenlijke dagen 
zoals het maken van de gemeentelijk foto waren echt super 
leuke dagen. Er staat voor nu nog een gezamenlijke dag op 
de planning waar we weer met zijn allen bij elkaar komen en 
een gezellige dag gaan beleven.” Martijn geeft mooi aan: “Ik 
had wel het gevoel dat alle Prinsen meer onderling met elkaar 
praten en hetzelfde gold voor de Adjudanten. Mooi op niveau 
praten, haha.”  Ook kende Martijn nog vele mensen vanuit 
vroeger uit en kon hij het ook goed vinden met de Adjudant 
van de Alberger Bokke. Mark kon op zijn beurt goed opschieten 
met de hoogheden van de Papsleef’n uit Geesteren. Ellen zit in 
het handbalteam bij de hofdame van Langeveen en dat klikt 
natuurlijk ook goed. Al met al super leuke contacten!

Normaal lukt het de RV11 om de scepter een keer 
te bemachtigen van de hoogheden. Waarom 
lukte dat dit jaar niet ? Maar alsnog een BBQ 
moeten organiseren ? Vertel...
Na het stellen van deze vraag, begint Mark al te lachen.  

Hij wist inderdaad heel goed hoe het spellejte in zijn werk gaat 
en had zich dus goed voorbereid op zijn aantreden. Mark had 
de scepter zelf gemaakt en aan een grote ring aan de broek 
hangen onder zijn oufit. Hierdoor was de scepter nauwelijks 
zichtbaar en goed bwaakt op momenten dat hij niet in de 
handen van Mark was. “Ik was goed voorbereid op de vele 
pogingen van de Raad van Elf, maar dit jaar vielen de pogingen 
ook wel heel erg tegen, onder leiding van Jeroen Egberink.  
Op dat gebied zijn het mietjes sluit hij lachend af.” Ellen voegt 
toe dat ze het wel mooi vindt dat het niet gelukt is, “eigenlijk 
hoort het ook niet, scepter afpakken van je eigen Prins. Dat 
doen ze in Reutum al…” Uiteindelijk is er wel een gezellige 
avond georganiseerd met vele broodjes beenham en shoarma. 
Dit is ontstaan uit het feit dat Martijn een traptrekker heeft 
gewonnen tijdens de gala in Langeveen en hier zo blij mee 

was dat hij hem uit het oog verloor. Als compensatie zijn ze de 
heren van de Raad van Elf tegemoet gekomen.  

Hoe kijken jullie terug op het aftreden en de 
opkomst van de nieuwe hoogheden?  
Wat willen jullie zeggen of meegeven aan de 
nieuwe hoogheden met hun hofdames?
“Door omstandigheden was de nieuwe opkomst niet heel 

spannend meer, dat was echt jammer. We moeten de nieuwe 
hoogheden, hofdames en CV De Dubbelkiekers wel nageven 
dat ze het prima hebben opgelost.” Mark geeft ook aan: “Je 
leeft een half jaar toe naar het moment van de waarheid en 
kunt het stil houden voor de buitenwereld. Het is dan een anti-
climax als de spanning weg is. Wij snappen dat als geen ander 
aangezien we dit min of meer zelf ook hebben meegemaakt.”

Wat Mark en Martijn nog wel even willen aangeven is dat 
het wel raar is dat je als oud hoogheden geen uitnodiging meer 
krijgt voor je eigen aftreden. “Dat voelt dan beetje als uit het 
oog uit het hart” reageert men met een knipoog. Martijn sloot 
zijn jaar op het podium af met de mooie en inmiddels legen-
darische woorden “Bedankt!” “Ik had nog veel meer willen 
vertellen, maar dat was ik compleet vergeten.. haha.”

Belangrijkste tip voor de nieuwe hoogheden: “Genieten en 
af en toe je rust pakken! Zorg daarnaast voor een goede 
oppas.” Tot slot wordt er aangegeven dat ze voor de 
nieuwe hoogheden Joost en Wout en hofdames Elise en 
Iris klaar staan voor vragen en advies. 

Welke verbeterpunten zijn er te 
noemen?
“Mark geeft aan dat vooral de 

Dweildinsdag lastig is om in te vullen door 
een Prins en Adjudant. Vaak zijn juist de 
Raad van Elf en andere leden van de vereni-
ging veel meer bekend met die dag. Die 
weten beter wat leuk is. Je zou bijvoorbeeld 
af kunnen stemmen met andere verenigingen 
of een lijst kunnen hebben met telefoonnum-
mers van kroegen zodat je weet hoe druk het is 
en wat er nog op het programma staat. 

Nu is het echt een dag waar je van het ene 
feest naar het andere feest gaat terwijl je soms op 
een te vroeg of te laat moment binnenkomt.”  Ellen 
geeft aan dat ze de senioren carnaval zo leuk vond, 
dat mag wel breder uit gedragen worden! “Deze dag 
moet niet stuk lopen of verloren gaan.....  Dus kom 
dit jaar ook met zijn allen in grote getalen! Dan 
maken we er weer een fantastische middag van.” 
Marjon geeft aan dat het misschien zelfs een idee 
is om een aantal ouderen te interviewen en een 
stuk in het blad te plaatsen.
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WWW.CTT-TWENTE.NL 

Transport via water,  
weg en spoor 

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



 

 

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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           CARNAVALS     HOROSCOOP, 

Elke Dubbelkieker heeft een sterrenbeeld. Of je er nou in gelooft of niet, het is vaak wel 

grappig om een horoscoop te lezen! Met deze dubbel en dwarse sterrenbeelden geef jij 

een persoonlijk tintje aan jouw boerenkiel! Benieuwd wat er tijdens carnaval met jou gaat 

gebeuren? Lees hier de horoscoop!

MAAGD 23 AUGUSTUS – 22 SEPTEMBER

Van Maagden zou je het niet verwachten, maar ze zijn echte doorpakkers, zijn praktisch ingesteld en zeker aanwinsten binnen de 

vereniging. Niet zeuren, maar gewoon doen is ze op het lijf geschreven, alhoewel dit niet altijd tot uiting komt. Dit carnavalsjaar gaan jullie 

helemaal los, gaat het dak eraf en kan de trukendoos open. Hopelijk kiezen jullie een keer niet voor het bloemetjes gordijn maar gaan jullie 

los à la Sandy uit Grease. 

WEEGSCHAAL  23 SEPTEMBER – 22 OKTOBER

Weegschalen zijn graag in evenwicht. Ze hebben de zaakjes ruim van te voren op orde. Carnavalsoutfits hangen op data in de kast en na 

Aswoensdag  zijn de kaarten voor de volgende Rosenmontag al weer in huis.  Besluitloosheid kunnen jullie wel parten spelen deze carnaval. 

Nog in bed blijven stinken of toch weer een ‘schrobbelèr-ontbijt’? Lieve Weegschalen ‘go with the flow’ en geniet van alles wat er op jullie pad 

komt. 

SCHORPIOEN 23 OKTOBER – 22 NOVEMBER

Schorpioenen houden zich tot nu toe strikt aan hun goede voornemens: gezond leven en rekening houden met lichaam en geest.  

Zij genieten van een mooie praalwagen, de versieringen en een bezoekje aan de feesttent. Schorpioenen weten de dag na een feestje alle 

smeuïge details nog even op te sommen op verzoek. Ben je de film dus een beetje kwijt, deze personen kunnen zorgen voor wat opheldering. 

BOOGSCHUTTER 23 NOVEMBER – 21 DECEMBER

Boogschutters zijn veelal achter de schermen bezig of willen juist carrière maken op het werk. Maar kunnen jullie dit feest der feesten 

wel echt misen ? Is carrière belangrijker dan een paar dagen gezelligheid met jullie vrienden ? Kom op Boogschutters, de boog kan niet altijd 

gespannen zijn! Samen met de liefde eindigen jullie op een plek die jullie nooit meer zullen vergeten.  De pijl van cupido heeft jullie echt 

geraakt! De persoon waarmee jullie eindigen blijven nog lang contact houden (omdat de jeuk niet weggaat)!

STEENBOK 22 DECEMBER – 20 JANUARI

Steenbokken proberen alles in voordeel om te zetten en weten hierin langdurig optimistisch te zijn! Alles is tot in de puntjes voorbereid: 

eten is gekookt, de outfits zijn samengesteld, de EHBO-koffer staat stand-by. Maar helaas lieve Steenbokken, Kiekerslaand laat zich niet 

plannen. Reken op een hoop onvoorziene omstandigheden en onverwachte ontmoetingen. Als jullie hier voor open staan  wordt het een 

geweldig carnaval.

WATERMAN 21 JANUARI – 20 FEBRUARI

Watermannen kun je van verre al aan horen komen en zijn graag geziene gasten in de residentie.  Met de juiste dosis humor en zelfspot zit 

eigenlijk iedereen graag met deze personen aan het schap of ziet ze graag optreden. Plezier en gezelligheid staat ze op het lijf geschreven.  

Deze groep strooit vaak in het rond met consumpties, iets om voor aankomend jaar in de peiling te houden mocht je wat krapper bij kas zitten. 

VISSEN 21 FEBRUARI – 20 MAART 

Vissen zijn niet graag alleen en komen vaak met velen tegelijk. In de residentie, de feesttent of tijdens de optocht. Jullie zijn geboren voor 

carnaval en voelen je dan ook als een vis in een glas bier. Jullie hebben een rustig karakter maar een duidelijk doel en van hieruit weten jullie 

heel wat te bewerkstelligen.  Ze lopen niet in zeven sloten tegelijk en wegen de kansen goed af. Ze maken geen domme keuzes wat betreft 

jongens en meisjes en kiezen ze zorgvuldig uit.  Ze proberen hierbij niet al te veel harten te breken.  

RAM 21 MAART – 20 APRIL

Rammen staan bekend om de enorme vechtlust waarbij ze altijd gaan voor de eerste plek. Het zijn echte kartrekkers  maar kunnen ook 

nogal koppig, agressief en verassend uit de hoek komen vooral tijdens periodes van droogte.  Dus Rammetjes, let tijdens carnaval een beetje 

op de alcoholinname, het is immers niet eeuwig feest. Desondanks staan ze de volgende dag fris en fruitig aan de start. 

STIER 21 APRIL – 20 MEI

Stieren zullen geen enkel feestje overslaan en standaard de laatste taxi huiswaarts nemen. Wel hebben ze altijd de neiging om op het 

begin van de avond te verdwijnen en op het einde weer tevoorschijn te komen met de mooiste verhalen!  Tijdens carnaval komen ze  

eindelijk van de bank en spannen ze zich wat meer in. Het is ook de hoogste tijd voor wat extra lichaamsbeweging. Pogend om iemand met 

een boerenkiel en een rode zakdoek aan de haak te slaan. 

TWEELINGEN 21 MEI – 20 JUNI

Tweelingen zijn vaak het braafste jongetje en / of meisje van de klas. Het moet toegegeven worden, ze hebben zich netjes gedragen 

tijdens carnaval. Geen onnodige slippertjes gemaakt en niet eens de boel ondergekotst. Toch kunnen Tweelingen het niet laten om zich een 

avond te laten gaan vaak tot ergernis van de partner aan hun zijde. Probeer alleen een ander ook zijn of haar moment in the spotlight te 

gunnen.

KREEFT 21 JUNI – 22 JULI

Kreeften zijn echte feestbeesten en weten niet altijd binnen de lijntjes te kleuren. Samen met een eigen ‘feest-buddy’ gaan ze helemaal 

los. Ze verkennen alle feesten en knallen het dak er af. Met jullie feest-buddy’s gaan jullie deze carnaval echter wel iets erg stoms uithalen, 

hier ga je spijt van krijgen maar het zorgt wel voor een mooi verhaal! Schaam jullie niet want mooie verhalen zijn goud waard!

LEEUW 23 JULI – 22 AUGUSTUS

Leeuwen zijn creatievelingen en laten zich daarnaast graag horen. Jullie nemen graag het voortouw Staat iedereen al te lang droog? Jullie 

regelen een rondje. Is een goede vriend  of vage kennis op de versiertoer? Jullie zijn graag de ‘wingman’ of ‘wingwoman’. Daarnaast brullen 

Leeuwen graag mee op vele carnavalskrakers die ze tot vervelends toe herhalen. 

  Hoe zit het met jou ?!



56

Data die u niet mag missen!ZONDAG 3 FEBRUARI: 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. 

 
De aanvang van het dansgardecouncours is om 13:00 uur.DONDERDAG 14 FEBRUARI: BEKENDMAKING HOOGHEDEN ST. ALPHONSUSSCHOOL

 
Op deze morgen zal bekend gemaakt worden wie de hoogheden zullen worden van zowel 

 
de bovenbouw als de onderbouw. Prins Joost, Adjudant Wout en de hofdames zullen 

 
onthullen aan alle mede leerlingen wie er dit jaar bij de boven- en onderbouw als 

 
schoolprins en schoolprinses mogen regeren. Dit zal aanvangen om 09.00 uur.

ZATERDAG 16 FEBRUARI: BONTE AVOND CV DE DUBBELKIEKERS
 

Op zaterdag 16 februari is de eerste van twee te houden gala’s. Prins Joost, Adjudant Wout,  

 
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 afterparty. ZONDAG 17 FEBRUARI: BONTE MIDDAG CV DE DUBBELKIEKERS

 
Op zondag 17 februari is de tweede van twee te houden gala’s. Prins Joost I, Adjudant Wout, 

 
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 afterparty.VRIJDAG 1 MAART: SCHOOLCARNAVAL 

CV De Dubbelkiekers gaan deze ochtend een bezoekje brengen aan de St. Alphonsusschool. 

 
Hierbij zal er gezamenlijk met de hoogheden van de basisschool gefeest worden met zowel 

 
de bovenbouw, de onderbouw en de aller kleinsten.VRIJDAG 1 MAART: SENIOREN-CARNAVAL 

Een zeer gezellige middag voor alle senioren, alleenstaanden en overige belangstellenden. 

 
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 2 MAART: KIEKERSDAG 2019 

De Optocht start volgens traditie om 13.30 uur 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 5 MAART: 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 6 MAART: ASWOENSDAG 
Prins Joost I,  Adjudant Wout, de hofdames en zijn gevolg zullen om 19.00 uur in de kerk 

 
‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’ de dienst bijwonen en het bijbehorende 

 
askruisje halen. De echte afsluiting van het carnavalsseizoen. 

 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom deze mis bij te wonen.

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

Eerste Stegge 2, 7631 AE  Ootmarsum      Postbus 63, 7630 AB  Ootmarsum
F 0541 29 20 24      www.heisterkamp.com
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Route optocht 2 maart
Uiteraard organiseren wij ook dit jaar een fantastische 

optocht. 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 uiteraard geweldig en 
we hopen dat deze trend zich in de toekomst voortzet.  
Zo wordt carnaval met recht een echt gemeenschapsfeest.

Wagens, loopgroepen en individuen kunnen zich opstellen 
op het kerkplein vanaf 12.00 uur. Graag aanrijden via de kerk, 
de Ootmarsumseweg. De optocht vertrekt 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 en prijzen worden uitgesloten. De jury zal hier streng 
op toe zien. Na afloop van de optocht vieren we het feest 
verder in onze residentie Kampkuiper, alwaar ook de uitslag 
van de optocht bekend wordt gemaakt en de prijzen worden 
uitgedeeld.

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

Probeert u uw huis en straat zo mooi mogelijk te versieren!

Wij bedanken alle omwonenden alvast bij voorbaat voor 
hun medewerking.

De opstelling is vanaf 12.00 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
CATEGORIEEN:

Kleine loopgroepen
Deze categorie bestaat uit groepen van één t/m tien personen. 

Grote loopgroepen
Deze categorie bestaat uit een loopgroep vanaf elf personen.  

Schrijft u zich in bij de loopgroep maar neemt u toch een wagen 

mee, dan wordt dit niet meegenomen in de jurering of de organisatie 

verplaatst u naar de categorie wagens. Een mogelijke kleine muziek-

wagen die uitsluitend bedoeld is voor muziek is toegestaan. 

Basisschoolleerlingen
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de 

basisschool.

Wagens
U kunt zich opgeven voor de categorie wagens. De organisatie 

bepaalt bij aanvang van de optocht of u onder de categorie kleine of 

grote wagens valt. Er dient één aanspreekpunt bij de wagen aanwezig 

te zijn die de organisatie ontvangt. 

Kleine wagens: Dit is een wagen korter dan zes meter, inclusief 

dissel, exclusief het gemotoriseerde of ongemotoriseerde voertuig, 

tenzij het gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde 

thema, dan valt het onder de grote wagens.

Grote wagens: Dit is een wagen langer dan zes meter, inclusief 

dissel, exclusief het gemotoriseerd of ongemotoriseerde voertuig.

U kunt zich inschrijven voor één onderdeel. 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 optochtcommissie de classificatie bepalen.

EXTRA PRIJZEN:

Aanmoedigingsprijs
Deze prijs is in het leven geroepen om deelname van de optocht 

te stimuleren. Deze prijs is voor originele, nieuwe of  enthousiaste 

deelnemers en / of groepen.

Mooist versierde huis langs de route 
De organisatie beloont dit jaar het mooist versierde huis langs de 

route met een mooie prijs.

OVERIGE INFORMATIE:

Nummering
De deelnemende wagens en loopgroepen worden genummerd 

met voor elke categorie een eigen kleur. De deelnemers moeten, aan 

beide zijkanten van de voorstelling, op duidelijke wijze het deelname-

nummer voeren. Voor de categorieën kleine loopgroepen, grote 

loopgroepen en basisschoolleerlingen worden de deelnamenum-

mers uitgereikt op een verzamelplaats, deze plaats wordt duidelijk 

aangegeven. 

De deelnamenummers voor de categorie kleine wagens en grote 

wagens worden uitgereikt door de organisatie. De organisatie komt bij 

uw wagen.

Opstellen/ verzamelplaats
Alle deelnemers moeten zich om 13.00 uur  verzamelen op of 

rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit wordt aangegeven.  

Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand zodat het over-

zichtelijk blijft. Zo worden geen deelnemers over het hoofd gezien.

Afmetingen
Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, gepar-

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

hier rekening mee bij het maken van de wagens. De route is ook te 

vinden op onze website www.dedubbelkiekers.nl onder het kopje 

‘Optocht →Route’ en in het Kiekersblad.

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 voorkomen, 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 optochtcommissie: 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 alcoholische 

drank tijdens de optocht worden uitgesloten van prijzen.

Deelnemers die voortijdig de route verlaten worden  

uitgesloten van prijzen.



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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Van inbouwspot tot hanglamp of van buitenlamp 
tot tafellamp, bij ons bent u aan het goede adres!

Kom langs of bekijk onze webshop.

Van inbouwspot tot hanglamp of van buitenlamp 
tot tafellamp, bij ons bent u aan het goede adres!

Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98 • info@lichtcentrumhengelo.nl • www.lichtcentrumhengelo.nl
MEER DAN 1500 M2 VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS
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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



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

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

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

AUTOGROEPTWENTE.NL

VOOR ALLE MERKEN BIEDEN WIJ:

  VERKOOP NIEUW/GEBRUIKT

  ONDERHOUD

  SCHADEHERSTEL

  ZAKELIJKE LEASE

  PRIVATE LEASE

 AUTO VERHUUR

  GRATIS VERVANGEND VERVOER

AUTOGROEP TWENTE: UW MOBILITEITSPARTNER

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

Neem alvast een kijkje op: autogroeptwente.nl voor de nieuwste acties en modellen. 

Vriezenveen

Wierden ALMELO

Tubbergen

Vasse

Ootmarsum

Denekamp

HENGELODelden

BorneRijssen
Enter

Neede

Haaksbergen
Buurse

ENSCHEDE

Losser
Overdinkel
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Op zoek naar een auto die bij u past? Autogroep Twente heeft veel nieuwe en gebruikte 
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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

B O U W K O N S U L T . N L
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Voor v.l.n.r.: Jordy Stroot, Wout Busscher, Jesse Busscher, Nolan Leus, Iris Oude Avenhuis (Hofdame), Wout Oude Avenhuis (Adjudant), 

 Jarno Busscher, Joost Oude Avenhuis (Prins), Jeroen Egberink, Ilise de Vries (Hofdame), Jan Borggreve, Martijn Egberink,  

Sander Alberink, Chiel Oude Vrielink, Edwin Kroeze (Voorzitter), Erik Pannen, Koen Oude Vrielink.

Achter v.l.n.r : Rudmer An de Stegge, Bram Schepers, Ben Westerhof, Luuk Oude Avenhuis,  

Barry Telgenhof oude Koelhorst, Jos Smook

Ontbrekend: Cas Oude Avenhuis

De Raad van Elf



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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Rob Kienhuis

06 - 146 04 307  |  info@bpmvanmijnauto.nl

 

Behandelmogelijkheden:  Manuele - , Fysio – en  Cranio Sacrale therapie 

        Medische  fitness 

De Krön 4b 
7615 PZ  Harbrinkhoek       Tel nr  0546 490675 

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

 

 

 

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

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

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

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

APK keuringsstation
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Let’s
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Welkom Erik Pannen!!!
Binnen de Raad van Elf mogen we van tijd tot tijd nieuwe leden verwelkomen. Voor me zit 

het nieuwste lid van 2019. In 2018 een beetje ‘stage’ gelopen en bij de Prinsbekendmaking op 

18 november 2018 officieel als lid van de Raad van Elf opgenomen. Maar wie is nu die man? 

Erik wil je je even voorstellen: 
“Ik ben Erik Pannen, 50 lentes jong, geboren te Dalfsen en 

woonachtig aan de Elzenhof 7 samen met mijn vrouw Maud en 
mijn dochters Floor en Naddy. Door de week ben ik op pad met 
de vrachtwagen. In mijn vrije tijd ben ik jaren druk geweest met 
CV de Pin’n waarover later meer.” 

Jij hebt dus al de nodige ervaring in de 
carnavalswereld, kun je hier wat over vertellen?
“Ja, hoor dat kan ik zeker. Even kijken… in 2002 was ik, 

samen met mijn schoonvader als Prins, Adjudant in Reutum 
en daarna ben ik altijd actief binnen deze vereniging gebleven. 
In 2010 mocht ik opnieuw Adjudant zijn samen met mijn 
buurman als Prins. En in 2016 mocht ik zelf de scepter zwaaien. 

Bij CV de Pin’n heb ik in diverse commissies gezeten o.a. de 
technische commissie en de gala commissie en natuurlijk jaren 
in de Raad van Elf.”

Sprong er een taak uit? 
“Alles had zijn charme maar de galacommissie vond ik 

altijd wel erg leuk om te doen.”

Maar je ervaring binnen de carnavalswereld was 
niet beperkt tot CV de Pin’n toch? 
“Nee, in 1997 ben ik reeds begonnen met carnaval vieren, in 

het dweilorkest van Tubbergen (Bollkes bloazers) als trompet-
blazer.” Maar ja ook hier was Pan’n van alle markten thuis; hij 
speelde niet alleen trompet maar was ook te porren voor de 
bas, trom etc. 

Jij bent als vijftiger niet meer de jongste van 
de Raad van Elf. Denk je wel dat je nog mee kan 
komen met deze jonge garde?
Erik lacht… “Moet dat dan? Ik draai wel op ervaring mee… 

vaak ben je te bang…”

Hoe dacht jij over CV De Dubbelkiekers voordat 
jij in ons mooie Harbrinkhoek kwam wonen?
“Euhhhhh… onze eerste ervaring met deze vereniging  

was tijdens één van de eerste gala’s van CV De Dubbelkiekers  
bij de Spar.. toen heette dit nog ‘Bonte middag’.. prachtig  
‘provisorisch’ maar wat een feest. Het was altijd feest om  
naar Harbrinkhoek te gaan. PRACHTIG! Iedereen mocht erbij  
heel toegankelijk.” 
#verschrikkelijkeongeorganiseerdemaarmegagezelligebende 

Wat wordt jouw rol bij CV De Dubbelkiekers in 
de toekomst? 
“Op dit moment zit ik in de galacommissie waar ik denk ik 

wel goed op mijn plek zit.”

Hoe kom je eigenlijk bij CV De 
Dubbelkiekers? 
“Wij, Maud en ik, gingen met de Dubbel-

kiekersbus mee naar Langeveen en in de feest-
tent werd mijn Reutums kostuum omgebouwd 
naar Dubbelkiekers… rode strikje werd vervangen 
door een blauwe etc. De Pin’n vonden dit wel 
een beetje lastig… “ Maud citeert: “Wij hebt nog 
niet eens fatsoenlijk afscheid genomen van die 
man…. “Erik vult aan: “De Reutumse garde keek 
wel erg verrast tijdens de optocht in Albergen van 
mijn aanwezigheid op de wagen van CV  
De Dubbelkiekers.”

Hoe kwam jij dan zo op die wagen? 
“’s Ochtends werd ik gebeld door een lid van 

de Raad van Elf, Pann woar blief ie? Ach ja en als 
de ‘plicht ’roept…”

Tot slot: hoe gaan de bewoners 
van ons Dubbeldorp jou zien deze 
carnavalsperiode? 
“Ze kunnen me herkennen aan het blauwe 

strikje.. haha..”
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Dorpspolitiek gala’s
Mannetje van alles

Bouwcommissie
Prinsenwagen bij optochten krijgen

Vervoer Dubbelkiekersbus
Vijf jaar Hofnar

Altijd feest
Het carnavals-CV van Huub Elferink en Rob Scholten

In het begin hebben wij altijd geholpen met het in elkaar zetten van de carnavalswagen die 

mee reed in onze eigen kleine optocht. Door de jaren heen is de optocht tijdens Kiekersdag 

gegroeid tot een erg gezellig en mooi onderdeel van de Kiekersdag waar je als dorp zijnde trots 

op mag zijn. 

In het hele begin bij café ‘de Spar’, deed je echt alles zelf met de gehele Raad van Elf, 

Dansmariekes, Hoogheden en andere vrijwilligers. Onder het mom van “We zien wel hoe het  

georganiseerd wordt en hoe druk het op de Kiekersdag wordt. Jaar naar jaar werden verwach-

tingen overtroffen. 

Daarna zijn we met de vereniging bij residentie Kampkuiper gekomen, waar het nog steeds 

elk jaar groter maar nu ook professioneler wordt. Je ziet dat de vereniging hard aan het groeien 

en leren is, vooral door de inzet van alle vrijwilligers. Dit is mooi om te zien, want de vereniging is 

meer dan een Prinsenpaar, een Raad van Elf, Dansmariekes en een paar oud Hoogheden.  

Het is véél meer dan dat. Het is een heel vrijwilligers team wat er dan staat en er in de carnavals-

tijd een geweldig mooi feest van wil maken. Met elkaar, voor elkaar.

Bijzondere momenten blijven toch wel als je met de hele bende naar een gala en/of feest gaat 

en dan met een hele bus vol fanatieke, vrolijke mensen aankomt en er een geweldige sfeer kunt 

maken. Vaak was er niets te gek. Huub: “Ik kon erg genieten van de Rozenmontagen bij mijn 

ouders. In de polonaise door het huis heen en zijn ouders uit bed halen en daarna samen borrels 

drinken en frikandellen en eieren bakken.”

Allemaal heel erg bedankt voor deze mooie carnavalsjaren, wij hebben een geweldige tijd 

gehad in de Raad van Elf. Prachtig om te zien hoe deze club mensen met vele andere vrijwilligers 

de vereniging mooier en beter maakt.  

Nu gaan wij genieten van de carnaval op een voor ons nieuwe manier, de optocht kijken in ons 

eigen dorp samen met onze gezinnetjes. 

Alaaf namens Huub Elferink en Rob Scholten

A je to!  voor mekaar
Heel erg Bedankt



(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

WIN! 
UW FACTUUR-
BEDRAG TERUG!

jamesdegroot.nl
Delmaweg 7  
7678 RL Geesteren
0546 – 63 35 00

DE GROOT

WERKPLAATS
APK SERVICE
(ZAKELIJK) ONDERHOUD

VERKOOP
AUTOMAKELAAR
PRIVATE LEASE

   ...DAAROM GA JE NAAR 
  JAMES DE GROOT



dedubbelkiekers.nl is ontwikkeld door:

internet professionals



825 mm

395 mm

www.carnavalsland.nl
Bekijk ons totale assortiment op
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Sinds 2008 niet meer weg te denken binnen het carnaval 
van CV De Dubbelkiekers.

Wat begon als een Bonte Middag, op zondagmiddag bij 
toenmalige residentie ‘de Spar’, is uitgegroeid tot een evene-
ment met 600 bezoekers.

Een mooi gala lukt alleen door inzet van een galacom-
missie, residentie, schmink, vrijwilligers voor en achter de 
schermen en een geweldig publiek!

Maar wat is een gala zonder artiesten…

En wat een plaatselijke artiesten hebben we de afgelopen 
tien jaar voorbij zien komen op de bühne!

Zang, dans, buut, roddels.

Geweldig entertainment, toppers die tijd nog moeite 
sparen voor het ultieme doel… het vermaak van een zaal vol 
mensen.

Het publiek ziet de artiesten acts doen op het podium, 
maar hieraan zijn maanden vooraf gegaan van  overleg, 
bepalen van het stuk, creatief bezig zijn, kleding maken en 
oefenen.

Martin, Luuk en Cas Oude Avenhuis, vader met zijn zoons. 
De Arena heeft ook ‘de Toppers’, maar de echte zijn te vinden 
bij ons in Haarbig! 

The Voice of Holland kan wel inpakken, wij hadden The 
Voice of Haarbig. Live gezongen door talentjes Marleen, Job en 
Bas Lentferink, Romy en Henk Groothuis en Eline Haarhuis. 

Benedict, Dennis en Niek, ze maken de gala’s tot top 
entertainment.

‘Serious request’ en ‘De Dubbelkiekers Draaien Door’. Heel 
veel creativiteit en enthousiasme in deze stukken. Het publiek 
op de tafels.

Duo’s zijn elke gala weer een hoogtepunt. Duo’s als Leonie 
en Daphne, Tamara en Suzan. Ze nemen dorpsgenoten op de 
korrel, maar vertellen ons ook wijze lessen en wat kunnen we 
ontzettend om ze lachen!

We zien ze op de Prinsenwagen en aan de stamtafel, maar 
ook elk jaar weer op de bühne. Een film, een dans, lichteffect of 
een buut. Onze Raad van Elfjes leggen elk jaar weer de lat hoger 
voor het volgende seizoen.

Achter de schermen hebben we tekstschrijf(st)ers zoals 
bijvoorbeeld Marita Hulshof. 

De crew zorgt niet alleen voor een eigen stuk, maar ook 
voor de begeleiding van de dansmariekes. 

Heel veel input is er nodig om de dorpsroddel actueel en 
scherp te houden.

Aangekondigd door Jeroen of Joost beleven Koen, Barry 
en Roy heel wat avonturen op hun reizen, werk of tijdens het 
vissen.

Dorpspolitiek, Martin, Erik, Ellen, Rob en Sten. De ‘oh’s en 
ah’s’ door de zaal. Enkele blozende gezichten en van anderen 
was het gezicht helemaal niet meer te zien omdat ze zich 
onder tafels of in het toilet verschansten.    

Optredens van familie of collega’s van de Prins en Adjudant 
brengen een heel andere kijk op de personen die we denken te 
kennen.

Het hofkoor heeft het publiek wel van de stoel gekregen 
met meezingers of medleys. Sfeer en muziek, even ontspan-
ning na een billen knijpend stuk.  

Af en toe slaan ze een jaar over, maar de gala commissie 
kan altijd rekenen op een bijdrage van de Dubbelgarde. Onze 
oud prinsen kennen we van humoristische acts met pastoors, 
doedelzakspelers, muzikanten of kasteelheren. Niets is te gek. 
Ook niet een gastoptreden van Max van ‘de Spar’ Alberink.

De Dubbelbloazers, de aftrap maar ook het slot van een 
paar uur fantastisch vermaak. D’r in en d’r oet bloazen van 
Prins en Adjudant met hun gevolg. En tussendoor gaan de 
handjes op elkaar als de trompet schalt en de trom slaat!

En dan te bedenken dat in bovenstaande tekst nog heel veel 
artiesten niet genoemd zijn, en dat er ook nog nieuw talent zal 
opstaan.

Artiesten ga zo door, we willen met z’n allen nog jaren 
genieten en lachen van en om jullie optredens! 

Jongens wat een tijd, creativiteit en gezonde spanning, 
maar daar staat toch ook verbroedering, gezelligheid, respect, 
applaus en een goede borrel tegenover?  

          De Artiesten op      de Dubbelkiekersgala’s
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         Uitbreiding Bistro      Kampkuiper

Op 21 november jl. heeft de familie Kampkuiper haar deuren 
geopend voor een receptie waar zeker 400 genodigden op af 
zijn gekomen. Dit om de nieuwe aanbouw te kunnen bewon-
deren. De aanbouw heeft streekeigen kenmerken van een oude 
Twentse boerderij met een moderne afwerking en sfeer.

De uitbouw wordt normaliter als serre gebruikt maar is 
volgens mede eigenaar Philip Kampkuiper ook als kapel voor 
trouwpartijen inzetbaar. Er wordt al veel buiten getrouwd bij 
Kampkuiper maar ja, het weer in Nederland kan natuurlijk alle 
kanten op dus hiermee wordt ook een mooie mogelijkheid 
geboden om binnen te trouwen. 

Naast de uitbreiding van het horecapand is ook het terras 
groter gemaakt middels een vlonder op de vijver. Dit omdat 
er zo meer plekken zijn gegenereerd in de zon gedurende de 
zomer. Met al deze vernieuwingen is het dus het hele jaar goed 
toeven bij Bistro Kampkuiper! 

Samenvattend dus zowel binnen als buiten een mooie 
uitbreiding waar we de familie Kampkuiper namens CV  
De Dubbelkiekers heel veel succes en geluk mee wensen! 
Hopelijk mogen en kunnen wij als vereniging ook nog lang 
gebruik maken van de gastvrijheid van onze mooie residentie.

Aan de Almeloseweg 113 te Harbrinkhoek is Bistro Kampkuiper gelegen. Al jaren een prach-

tige locatie voor familiefeesten, bedrijfsfeesten, bruiloften of een heerlijk avond dineren.  

En natuurlijk niet te vergeten onze residentie! Nu heeft er een mooie passende uitbreiding 

van het bestaande pand plaatsgevonden waardoor de familie Kampkuiper nog meer gasten 

kan verwelkomen en voorzien van alle heerlijkheden die altijd al bood. Op 21 november jl.  

heeft de officiële opening plaatsgevonden. Een fantastische avond waar weer aan alles 

is gedacht. De inrichting was prachtig, de gastvrijheid hartverwarmend en de aanwezige 

hapjes en drankjes smaakten weer voortreffelijk zoals men dat gewend is.
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Hoe belangrijk zijn de kinderen van de 
basisschool voor de toekomst van CV  
De Dubbelkiekers? 
“Hééééél belangrijk. Kinderen zijn de toekomst, ook voor 

onze vereniging. Je moet proberen ze te laten zien hoe leuk 
carnaval is zodat je ze enthousiast krijgt en houdt. Bijvoorbeeld 
door ze te stimuleren om mee te doen aan de optocht, of om 
dansmarieke zijn etc.” 

Tot slot.. is er nog iets wat jij de ouders/
verzorgers wil meegeven over de activiteiten 
tijdens de kindercarnaval?
“Tijdens de carnaval zijn er door uw kinderen leuke prijsjes 

te winnen, onder andere voor diegene die het meest origineel 
verkleed is. 

In de tent is het feest voor iedereen, jong en oud! De 
kinderen hebben een speciaal plekje in de tent waar ze lekker 
kunnen knutselen en er is gratis ranja en chips. DJ Jesse 
verzorgt de muziek. Dit is muziek passend bij de kids en clown 
Funny is er met haar ballonnen-kar.

Belangrijk blijft wel; er is toezicht maar iedere ouder/
verzorger blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind.” 

Astrid bedankt voor het interview en veel succes en plezier 
komend carnaval!

Commissie Kindercarnaval 
in the spotlight!

In de prachtige keuken van de familie Engbers vindt het interview met Astrid Engbers plaats. 

Astrid is hoofd van de Commissie Kindercarnaval. Wat deze commissie precies doet en wie 

Astrid is lees je hieronder. 

Astrid wil je jezelf even voorstellen?
“Ik ben Astrid Engbers, 48 jaren jong, wonend aan de 

Voshaarsweg in Harbrinkhoek. Getrouwd met mijn eigen Prins 
Erik de 2e. Heb drie dochters, twee honden, twee poezen en 
nog vele dieren meer! Sinds Kiekersdag 2015 ben ik verantwoor-
delijk voor het kinderprogramma van deze dag.” 

Je bent het hoofd van de Commissie 
Kindercarnaval van onze vereniging, wat houdt 
dat precies in? 
“Dit houdt verschillende dingen in; ik help de activiteiten 

op school te organiseren met de schoolcarnaval. Dit doe ik 
samen met de oudervereniging en juffen en meesters van de 
Alphonsusschool. Ook organiseer ik verschillende activiteiten 
voor de kinderen die plaatsvinden tijdens de Kiekersdag.” 

Zijn er meerdere personen die je bijstaan in deze 
commissie, zo ja, wie?
“In principe doe ik het alleen maar indien nodig kan ik altijd 

een beroep doen op verschillende mensen. Een vaste kracht is 
altijd Yvonne, zij heeft de laatste jaren altijd geholpen met de 

knutselactiviteiten op de Kiekersdag en ik hoop dat we dit nog 
lang samen mogen doen.” 

Kan jij een paar leuke anekdotes opnoemen die 
je hebt meegemaakt de laatste jaren als hoofd 
van deze commissie? 
“Haha”, Astrid lacht… “Regelmatig hoor ik dat ik tijdens de 

polonaise helemaal niet opval tussen de kinderen.“
“En één van de mooiste momenten is altijd toch wel het 

onthullen van de school Prinsen en Prinsessen. Het hele school-
plein staat dan vol verwachting te wachten.”

Wat zijn de activiteiten die jij organiseert? 
“De activiteiten bij het schoolcarnaval zijn o.a.:
- Optreden minioren Dansmariekes
- Prijs voor diegene die het meest origineel verkleed is
- Bekendmaking school Prins en Prinses
- Spel op school met Prins en Adjudant
Bij de Kiekersdag:
- Knutselactiviteiten met medewerking van Yvonne
- Optreden van clown Funny”

Astrid we weten dat je ook nog half een 
Pafsleef bent. Was het moeilijk om voor CV De 
Dubbelkiekers te kiezen? 
“Nee zekers niet. Ik hoefde niet te kiezen, ze kozen Prins 

Erik en kregen mij er bij!” 

Heb jij eerder ook in andere commissies 
gezeten? 
“Nee, heb nooit in een andere commissie gezeten binnen de 

vereniging. Deze commissie bevalt me prima!” 

Jouw man Erik zit altijd vol energie tijdens de 
carnaval, zou hij een goede versterking zijn 
binnen jouw commissie? 
“Zou kunnen! Erik is een grote kindervriend en vindt het 

ook erg leuk om al zijn enthousiasme aan kinderen door te 
geven! Maar zijn eigen commissie past denk ik net iets beter bij 
hem. “
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      Belangrijke oproep       van de Crew:
               GEZOCHT!     GEZOCHT! GEZOCHT!
Houd jij van dansen, feestvieren en gezelligheid? Wil jij deel uitmaken van de leukste  

carnavalsvereniging CV De Dubbelkiekers? Dan zijn wij op zoek naar jou!!!

Wij zijn op zoek naar senioren dansmariekes. Ben jij tussen de 15 en 21 jaar, meld jezelf  

en vriendinnen ;-) dan nu aan! Stuur een mail naar melanie-bisschop@hotmail.com. 

De crew:

Sophie Egberink,  

Eline Haarhuis,  

Merle Elferink,  

Birgit Hannink,  

Melanie Bisschop,  

Natasja Wisselink,  

Sharon Krake en  

Michelle Bisschop

Mochten er nog meiden zijn in ons mooie Dubbeldorp die 
zich aan willen melden voor de minioren of junioren, dan kan 
dat ook door een mail te sturen naar Melanie Bisschop.  
Op dit moment is er een wachtlijst voor zowel de minioren 
als junioren. Wij kunnen niet exact aangeven wanneer er weer 

ruimte vrij komt per groep. Er wordt uiteraard 
rekening gehouden met de aanmelddatum 

maar ook met de leeftijd. 

We hopen dat er veel aanmeldingen 
binnen komen, want de inspanning is 
minimaal en het plezier is maximaal!!!

Alaaf en tot in de polonaise!!!
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     A short message from the      Junioren Dansmariekes!!!
Hallooooo allemaaaaaal, 

Hier zijn we weer, de Junioren dansmariekes van  
CV De Dubbelkiekers.

Dit jaar bestaat de groep uit de volgende meiden (v.l.n.r.):  
Anne Westerhof, Anouk Smook, Floor Geitenbeek, 
Pascalle Lucassen, Meike Braakhuis en Myrthe Pakvis.

We worden begeleid door: Merle Elferink en 
Birgit Hannink.

De voorbereidingen zijn in volle gang en we 
hopen weer een spetterende dans neer te zetten. 
Dit jaar hebben we een dansthema met een 
Mexicaans tintje. Oud Prins Erik Langeveld 
heeft ons één van de zalen van zijn fysiothe-
rapiepraktijk tot beschikking gesteld waar we 
elke week oefenen. Daar zijn we heel blij mee en 
erg dankbaar voor. Onze super gave dansoutfits 
worden gemaakt door ‘de Jurk voor Jou’ waarvoor 
ook hartelijke dank. Meer dan dit verklappen we 
natuurlijk nog niet want anders is er geen verras-
sing meer. 

Uiteraard hopen wij dat jullie ons allemaal aan 
komen moedigen tijdens een van De Dubbelkiekers 
gala’s en het dansgardeconcours in Fleringen op  
3 februari 2019.

Wij gaan weer genieten van een geweldige 
carnavalstijd en bij deze:  
wensen wij iedereen een super mooi en gaaf 
carnavalsjaar.

Veel carnavalsgroetjes en een driewerf 
alaaf!!!

De Junioren Dansmariekes
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          De Minioren zijn er      weer klaar voor!
Hallo allemaal, daar zijn we weer! 
Inmiddels zijn we al weer druk bezig met het oefenen van 

onze nieuwe dans. We verklappen uiteraard nog niks maar 
kunnen alleen al zeggen dat het een heel spectaculaire en 
kleurrijke dans wordt. Net zoals de afgelopen jaren mogen wij 
ook dit jaar voor het oefenen weer gebruik maken van de Patio 
van St. Alphonsusschool. Onze dank hier voor!!!

Daarnaast willen we Sharon Krake en Eline Haarhuis heel 
erg bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. 

Zonder jullie hadden we nooit zo vaak de eerste plek weten 
te bemachtigen op het dansgardeconcours. Nogmaals super 
bedankt!!!

Vanaf dit jaar gaan Sophie Egberink, Natasja Wisselink en 
Melanie Bisschop ons begeleiden. We maken er samen een 
spetterend jaar van.

Omdat we alle aanmoediging goed kunnen gebruiken 
hopen we jullie allemaal te zien tijdens onze gala’s en bij het 
dansgardeconcours te Fleringen op 3 februari 2019. 

Alaaf Alaaf Alaaf!!!

Liefs,
Britt Koenderink, Madee Borggreve, Floor Braakhuis, Lieke 

Koenderink, Geerte Harmelink, Nienke Botter, Lynn ten Velde, 
Liz Groothedde en Lieke Horstman (v.l.n.r.)

C → Cool
A → Alaaf
R → Radslag
N → Nar
A → Altied Skik
V → Verkleed
A → Aanmoedigen
L → Lol
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11
Het getal 11!!!

Carnaval en nummer 11, het hoort bij elkaar als brood en water, als patat en mayonaise  

en als bier en bitterballen. Maar is het nou zo dat iedereen deze associatie heeft?  

Ben je automatisch gek als je op huisnummer 11 woont? Loop je altijd vooraan in de  

polonaise en heb je altijd de neiging om rond half vijf ’s nachts voor twintig man eieren  

te gaan bakken? Of ben je juist anti-carnaval en vertrek je in het carnavalsweekend zo  

noordelijk mogelijk? Wij vroegen ons dit af en gingen op bezoek bij zes huisnummers 11  

in Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Voshaarsweg 11
Bewoners: Marcel, Yvonne en Marli Leus. Nolan is kost-

ganger in het weekend en woont er nog een maand, dan 
verhuist hij naar zijn in-aanbouw-zijnde woning aan de Klaver.

Gesproken met: Yvonne
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont? 
“NEE! We hebben dan ook geen idee waar Nolan dit virus 

heeft opgelopen (Nolan zit in de Raad van Elf). We gaan altijd 
wel de optocht kijken in onze oude buurt en vervolgens even de 
tent in op Kiekersdag maar daar blijft het bij.”

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden? 
“Wij gingen vroeger carnaval vieren bij Booijink-Marie, wat 

nu Ria’s eetcafé is. Er was eigenlijk niets, alleen een krat bier op 
tafel en ‘red oe d’r met’! Ondanks het simpele karakter was het 
een mooie tijd.”

Ga je dit jaar nog carnaval vieren? 
“Wederom nee. En nu nog minder dan andere jaren want 

Nolan is straks vertrokken. Klein voordeeltje, ik hoef zijn 
pakken dan ook niet meer wassen!”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies? 
“In het algemeen heb ik voor het carnaval in Harbrinkhoek-

Mariaparochie geen tips. De laatste jaren zijn de optochten 
mooi en het wordt alleen maar beter! Ook voor kinderen is het 
weer leuk, ze groeien weer op met carnaval.”

Dannenkampsweg 11
Bewoners: Hans en Rianne, Bob (6) en Ted (2) Beukerink
Gesproken met: Hans en Rianne
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont? 
“Het is DÉ reden waarom we het huis hebben gekocht dus 

ja!!! Wij zijn behoorlijk carnavalsgek en ook de kinderen vinden 
het leuk. In 2003 is Hans prins geweest in Fleringen. Zo gek als 
vroeger is het niet meer want je wordt ouder hè? De veertig is 
intussen gepasseerd! Bij Hans dan…”

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden? 
“Na lang nadenken…. Nou, op één carnavalsdag in Albergen 

ben ik drie huissleutels kwijt geraakt. Ik woonde toen in 
Albergen en heb toen 11 (!!!) sleutels uitgedeeld aan vrienden 
en familie zodat deze daar konden plassen. Aan het eind van 
de avond waren de meeste vrienden weg en die er nog waren, 
waren de sleutel kwijt waaronder ikzelf. Ik kon mijn huis niet 
meer in waardoor ik een taxi moest bestellen om een sleutel op 
te halen bij mijn ouders in het buitengebied van Albergen.”

Ga je dit jaar nog carnaval vieren? 
“Zeker!!! We gaan naar het gala in Fleringen en 

Harbrinkhoek, ook het dansgardeconcours ontbreekt niet. 
Natuurlijk worden de plaatselijke optochten bekeken. In 
Harbrinkhoek nodigen we altijd vrienden uit tijdens de optocht 
aangezien deze voor het huis langs komt.”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies? 
“Hans geeft aan dat de carnavalsvoetbal altijd een fantas-

tisch evenement was, lekker voetballen met verenigingen 
onder elkaar! Ook de dansmariekes deden mee, altijd mooi 
natuurlijk. Zou mooi zijn als dit terug zou komen. En een 
laatste tip: als ze je vragen om prins te worden, zeg nooit nee 
want je weet niet wat je mist!”

Elzenhof 11
Bewoners: Wilfred, José, Femke en Douwe Dijkstra
Gesproken met: José en Femke
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont? 
“Nee, dit zit niet automatisch in je bloed maar we vinden 

het wel leuk. Het gala, de optocht en Kiekersdag worden elk 
jaar ook gewoon bezocht. Femke geeft tussendoor aan dat zij 
het niet gewoon maar donders leuk vindt! De carnavalsme-
dailles aan de spiegel in de keuken hadden dit reeds verraden.”

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden? 
“In het jaar dat Erik en Guus de prins en adjudant waren 

was Femke schoolprinses op de basisschool, dat was in 2010. 
We kregen toen wat meer mee van de carnaval. Guus heeft 
ergens in dat carnavalsjaar zijn kop kaal laten scheren na een 
weddenschap. Dit was zó jammer want het mooie koppie van 
Guus was hierdoor in één klap weg. Beide dames vonden dit 
nogal jammer!”

Ga je dit jaar nog carnaval vieren? 
“Jazeker! We gaan naar het gala, de optocht kijken en 

daarna naar de Kiekersdag in de tent bij Kampkuiper. Ook 
gaan we de optocht kijken in Geesteren bij familie. José vindt 
verkleden leuk, zeker als je onherkenbaar bent.”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies? 
“Mensen, laat je mobiel thuis! Dit is goed voor jezelf en 

voor een ander, mocht deze onverhoopt de fout in gaan…” 
“Femke geeft nog even aan dat ze vindt dat iedereen twee of 
drie weken vrij moet krijgen met carnaval!”

Breemösstraat 11
Bewoners: Ivo Letteboer en Elke Leussink
Gesproken met: Elke
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont? 
“De ouders van Ivo waren geen carnavalsvierders maar 

van huis uit ben ik er wel mee opgegroeid. Door school en 
vrienden is Ivo ook besmet geraakt met het carnavalsvirus. 
Sindsdien wordt er elk jaar carnaval gevierd, in Harbrinkhoek-
Mariaparochie en omstreken.”

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden? 
“Er zijn meerdere voorvallen geweest door de jaren heen 

maar wat het meest is blijven hangen is dat een niet nader te 
noemen persoon uit Albergen zo moe was tijdens de ‘verre’ 
wandeling naar huis en de hele terugweg aangaf: ik wil slapen! 
Vervolgens is hij lekker in de bosjes gaan liggen omdat hij 
dacht dat hij thuis was en heeft daar hele nacht doorgebracht, 
in een koude carnavalsnacht. De dag erna was exact zichtbaar 
waar de jongeman gelegen had, het silhouet in het bosje was 
en bleef duidelijk zichtbaar!”

Ga je dit jaar nog carnaval vieren? 
“Uiteraard! We gaan de optocht kijken en de vrienden van 

Ivo komen langs omdat de optocht ook hier voor de deur langs 
komt. Daarnaast ga ik naar de verlichte optocht in Tubbergen 
en natuurlijk naar Albergen. Ook de gala’s in Albergen en 
Harbrinkhoek worden bezocht.”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies? 
“Feest tot het gaatje maar zorg dat er geen gekke verhalen 

komen!”

Klimop 11
Bewoners: Natasja Wisselink, Nick en Floor Geitenbeek en 

Erik Busscher
Gesproken met: Natasja
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont?

“Nee het is puur toeval dat we op nummer 11 wonen. 
Carnaval zit echter wel heel erg in ons bloed. Wij vieren alle-
maal carnaval en vinden het een geweldig gezellig feest!!!”

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden?
“Erik en ik hebben elkaar leren kennen tijdens de carnaval.”
Ga je dit jaar nog carnaval vieren?
“Jazeker gaan we carnaval vieren! Floor is al druk aan het 

oefenen bij de junioren dansmariekes . En Nick is actief bij de 
Dwarskiekers . En ik ben samen met Melanie en Sophie al vanaf 
september aan het oefenen met de mini dansmariekes van CV 
De Dubbelkiekers.”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies?
“Advies ... kom allemaal de dansmariekes aanmoedigen op 

het dansgardeconcours in Fleringen !!! En maak er met elkaar 
een mooie carnavals seizoen van alaaf!!!”

Stobbengoor 11
Bewoners: Paul en Margo Reinders
Gesproken met: Paul en Margo
Zit carnaval automatisch in je bloed 
als je op nr. 11 woont? 
“Nee, carnaval zit niet automatisch in het bloed. We zouden 

ook eigenlijk op nr. negen gaan wonen maar hebben op het 
laatst geruild met Henny en Anita Oude Geerdink. Misschien 
dat het hieraan ligt? Toen de kinderen klein waren deden we er 
meer aan.” Margo zat in de oudervereniging en organiseerde 
wel carnaval op school maar er was ook niet altijd een carna-
valsvereniging in het dorp.

Heb je een mooie carnavals-anekdote 
die gedeeld moet worden? 
 “Zelf hebben we geen gekke anekdotes maar onze dochter 

Yvette had het vroeger wel altijd over de mooie afterparty’s bij 
‘de Buurman’ (Marco Geerink). Wat hier gebeurde weten we 
niet maar ze heeft het er nog over!”

Ga je dit jaar nog carnaval vieren? 
“Er wordt geen carnaval gevierd alleen de optocht kijken, 

deze komt ook hier voor het huis langs. Wel is het zo dat huize 
Reinders weer een ‘Bed & Breakfast’ zal zijn tijdens de carnaval, 
want waarschijnlijk slapen Yvette & Remko er wel weer.”

Heb je nog een goede carnavalstip of advies? 
“Vier je feestje maar houd je gedachten erbij!”

Huisnummer 11, carnavalsgek of niet? 

Ondanks dat we niet overal de polonaise 

hebben gelopen zijn we er ook nergens 

uitgezet! En als dat de standaard is, dan is 

eigenlijk iedereen die op nummer 11 woont 

gek van carnaval!
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        Altied Skík tijdens      carnaval zorgt voor groei!

Carnavalsvereniging Altied Skik is een jonge en zeer actieve 
vereniging als het gaat om carnaval. De naam Altied Skík is 
bewust gekozen en staat dan ook voor een ‘bult skik’ en plezier 
binnen de vereniging. Wie of wat je ook bent doet er niet toe, 
wij doen het met elkaar!!!

Altied Skík is opgericht in november 2016 door een aantal 
jongeren uit het dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie. 
Gevestigd met destijds een kleine bouwloods aan de 
Witteveenseweg in Geesteren werd in het eerste jaar deelge-
nomen als loopgroep met zo’n 32 personen aan alle optochten 
in de gemeente Tubbergen. Dit bleek een groot succes binnen 
de vereniging en onder alle leden zodat er al gauw een redelijk 

groot aantal nieuwe aanmeldingen volgden. De vereniging 
groeide hard en daarom moest er noodgedwongen uitgebreid 
worden met de bouwloods. We zijn vervolgens dan ook midden  
2017 verhuisd naar de Assinkshoekweg 2  in Albergen (voorheen 
manege Kemperink) waar we nu beschikken over een prach-
tige en royale bouwplek. Tijdens ons  tweede carnavalsjaar 
beschikten we dan ook al over een prachtige loopgroep van 
bijna 50 personen. En hier bleef het niet bij, begin 2018 is er een 
grote praalwagen naar Harbrinkhoek gehaald. Hiermee hebben 
wij het publiek  in de optochten wat aparts willen laten zien. 
Dit geheel werd goed begeleid door de ruim 60 enthousiaste 
leden.

Elk jaar geven wij een carnavalsvereniging de mogelijkheid om zich te presenteren in onze 

mooie Kiekersblad. Dit jaar is het de beurt aan de jongste vereniging van ons dubbeldorp, 

Altied Skik. Zoals gezegd de jongste vereniging maar hard groeiend  en hieronder wordt 

verteld wat hiervoor het recept is.

De komende jaren zullen we deelnemen in de categorie 
‘grote wagens’ aan de optochten in de gemeente Tubbergen. 
In zo’n wagen gaat natuurlijk veel tijd en aandacht zitten 
zoals o.a. het schilderen en het technisch onderhouden en 
(ver)bouwen van het onderstel. Ook het maken van de kleding 
vraagt de nodige tijd maar door alle leden wordt, op welke 
manier dan ook, een steentje bijgedragen. Dit gezamenlijk 
toewerken naar de optochten zorgt ervoor  dat mensen binnen 
het dorp meer contact met elkaar krijgen. Daarnaast leert 
een ieder wat van elkaar en het is fantastisch om te zien hoe 
snel er vriendschappen worden gesloten. Wij hopen om nog 
meer mensen geïnteresseerd te krijgen en lid te laten worden 
van onze prachtige vereniging zodat ook zij kunnen zien hoe 
geweldig mooi de carnaval en de rest van onze activiteiten 
zijn!!!

Op 27 januari jl. heeft weer de jaarlijkse open dag plaats 
gevonden. Onder het genot van een hapje  en drankje kon men 
de complete carnavalswagen en bouwloods bezichtigen. 

Tot slot wensen wij iedereen een prachtig mooi carnavals-
jaar toe en succes aan alle carnavalsverenigingen met de 
laatste loodjes!!!

Wie leu hebt gen Prins en Adjudant en zelfs  
gen Sik moar wa Altied Skik! Titommmm!!!
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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.

Even voorstellen
Mees: “Ik ben Mees Elferink, vorig jaar toen ik in groep drie 

zat werd ik verkozen tot schoolprins van de onderbouw.  
Mijn moeder werd één week voor de bekendmaking gebeld 
door mijn juf, om te polsen wat mijn ouders ervan vonden dat 
ik Mees, schoolprins zou worden? Wauw wat een eer, zoiets 
word je maar één keer dachten mijn ouders en zij gaven aan 
dat ik dit heel erg leuk zou vinden. Mijn ouders moesten dit 
nog wel een week voor zich houden.”

Liz: “Ik ben Liz Broenink en ik mocht vorig jaar school-
prinses zijn in groep drie van de onderbouw van de St. 
Alphonsusschool. Het leek mij heel erg mooi om prinses te zijn, 
juf had gevraagd in de klas wie dit wel graag wilde worden en ik 
wilde dat wel.” 

Hoe werden jullie bekend gemaakt?
Mees: “Pas op de ochtend van de bekendmaking werd mij 

door mama verteld dat we op tijd op school moesten zijn. En 
dat ik in de auto wel zou horen waarom. Met een nette zwarte 
broek en een mooie witte blouse ging ik aan de ontbijttafel 
zitten. Vervolgens reden we voor acht uur naar school en werd 
mij verteld dat ik verkozen was tot prins carnaval. Ik was heel 
blij, omdat ik dit ook erg graag wilde! Alaaf, alaaf waren we aan 
het oefenen in de auto!” 

Liz: “We moesten ’s morgens extra vroeg op school zijn en 
mijn ouders gingen met mij mee. Daar kreeg ik een hoed en 
een cape en ook had school medailles gemaakt.  Toen werd het 
ineens wel heel erg spannend. Daarna werden ook de eerste 
foto’s werden van Mees en mij gemaakt.”

Onze ouders hebben ons eerst op moeten lappen, want we 
waren beiden niet erg fit, maar dit hadden we erg graag voor 
over. Vervolgens mochten we onder een wit laken kruipen en 
werden we omgetoverd tot spoken. We mochten in de hofauto 
van CV de Dubbelkiekers mee het schoolplein op rijden en 
moesten daarn op een podium plaats nemen. 

Het was daar een en al gezelligheid en muziek, alle kinderen 
van de school waren ook aanwezig. Meester Tom maakte toen 
op een spannende manier bekend wie wij waren en we kregen 
flink applaus! We werden opgenomen in de hofhouding van 
Prins Mark en Adjudant Martijn. Thuisgekomen, kwamen tot 
onze grote verrassing de klasgenootjes onze huizen versieren 
en een bord plaatsen. Dit vonden we allebei heel erg mooi.”

Hoe was de schoolcarnaval? 
Mees en Liz: “Tijdens de schoolcarnaval moesten we de 

proclamatie voorlezen en mochten we voorop lopen in de 
polonaise. Ook werd bekend gemaakt wie zich het beste had 
verkleed en wij mochten de prijsuitreiking doen van juffrouw. 
Alle juffen en meester waren ook verkleed.”

Wat vonden jullie het leukst? 
Mees: “Ik denk toch wel dat ik het allerleukste vond om op 

de grote carnavalswagen te staan! Ik kon zo mooi de optocht 
overzien. Iedereen was heel blij en lachten en zwaaiden naar 
ons! Mijn ouders, broer en zus liepen ook mee tijdens de 
optocht! Ik was hun ‘Favo-rietje’!

Liz: “Op het podium tijdens de gala en de Kiekersdag 
was erg leuk, samen met Prins Mark, Adjudant Martijn en 
hofdames. Wat ik ook erg mooi vond was op de prinsenwagen, 
ik kon alles heel erg goed zien. Er kwamen veel bekenden 
voorbij, ook mijn papa, mama en zus. Na de optocht zijn we de 
grote feesttent in gegaan.”

Mees en Liz: “Wij vonden het een superleuke ervaring en 
hebben volop genoten. Wij wensen iedereen voor komend jaar 
een fantastisch carnaval toe!”

Veel carnavalsgroetjes,

Mees Elferink en Liz Broenink
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   Terugblik van Schoolprins      Kelt en Schoolprinses 
         Renée van de bovenbouw      van St. Alphonsusschool
Op 19 januari 2018 werden de Schoolprins en Schoolprinses van de bovenbouw  

bekend gemaakt. 

We vertellen hieronder even wat we allemaal 
hebben meegemaakt:
“Allereerst werden onze ouders door de juffen van groep 

acht gebeld om te vertellen dat wij, Kelt Wigger en Renée 
Klos, waren gekozen als Schoolprins en Schoolprinses in het 
carnavalsjaar 2017-2018. We waren super blij en vonden het erg 
spannend allemaal en het was erg moeilijk om het geheim te 
houden. Door de juffen werden er hints in de klas gegeven. 
De dag voor de bekendmaking hadden de meeste kinderen al 
geraden dat wij Schoolprins en Schoolprinsen zouden worden.”

“De onthulling op het podium bleef toch nog erg spannend 
voor ons. Daarna zijn we een polonaise gestart waarbij wij 
voorop liepen. Het werd het één groot feest op het schoolplein.  
‘s Middags werden de  tuinen, onder het genot van drinken en 
een broodje knakworst versierd met slingers en werd er een 
bord geplaatst. Heel leuk allemaal.”

“Tijdens de schoolcarnaval hebben we samen een procla-
matie voorgelezen en medailles uitgedeeld aan de kinderen in 
de klas, de juffen en aan Prins Mark en Adjudant Martijn.  
Ook zaten we samen in de jury en mochten de optredens van 
de kinderen beoordelen. “

“In de middag zijn we naar de seniorencarnaval geweest. 
Renée mocht ook hier weer optreden als dansmarieke samen 
met alle andere meisjes uit groep acht. De galamiddag was erg 
leuk om mee te maken.”

“Wat tot slot echt heel gaaf was, was dat we bovenop 
de grote carnavalswagen mochten tijdens de optocht op de 
Kiekersdag. Dat was toch wel echt een hoogtepunt. En daarna 
konden we lekker feesten in de grote tent.”

“We hebben erg genoten!!!”
CV De Dubbelkiekers, Prins Mark en Adjudant Martijn 

bedankt voor deze mooie tijd!

Allaaf en groetjes van Kelt en Renée
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  Twee geloven op één kussen,      daar slaapt de duivel tussen! 
Waar de goden van het geloof de laatste decennia 

plaats hebben gemaakt voor andere idolen, blijft 

dit gezegde actueler dan ooit. Want wat wil 

het toeval, onze nieuwe Prins en zijn Hofdame 

hebben een klein duiveltje in bed en nee, het is 

niet dat wat bij Joost tussen de benen bungelt. 

Het is dat duiveltje wat tussen de twee grootste 

geloven hier in de regio moet slapen. FC Twente 

en Heracles…

Zwart-wit & rood
Voetbal heeft de plek ingenomen van de kerk, in de heilige 

tempels van Almelo en Enschede komen wekelijks meer 
mensen dan er in een heel jaar in alle kerken komen van het 
bisdom Utrecht. Dat er wat verschillende geloven zijn in de 
voetbalwereld mag bekend zijn. Het zwart-witte geloof bijvoor-
beeld is er één van ijdele hoop, geloven in iets onbereikbaars 
en doelen najagen die niet te halen zijn. Daarentegen wordt 
het rode geloof gekenmerkt door hoge pieken (en diepe dalen), 
door het ongekende aantal volgelingen en de sterke aantrek-
kingskracht maar is het de laatste jaren geconfronteerd met 
een beeldenstorm die zijn weerga niet kent. Ondanks alle 
tegenslagen is dit geloof sterker dan ooit.

Het schijnt dat Prins Joost een volgeling is van het rode 
geloof (verstandig). Hofdame Elise zit vaker in de zwart-witte 
kathedraal (minder verstandig). Ondanks de grote tegenstrij-
digheden gaat het toch goed in dit voetbalhuwelijk, of eigenlijk 
voetbal ‘relatie’ want getrouwd zijn ze (nog) niet. Ze liggen 
naast elkaar wanneer het licht uit gaat, FC Twente & Heracles, 
samen tussen de lakens. 

Oplossing
Samen zijn ze zo gek om als Prins en Hofdame het carna-

valsjaar door te gaan. Blijkbaar kan dit en werkt dit! Carnaval 
is dé oplossing voor elke oorlog. Dus ik zeg, breder trekken die 
handel! Zet een moslim en een jood in de polonaise, zet een 
katholieke en een boeddhist een steek op de kop en zet een 
atheïst met een orthodoxe aanhanger van de Pinkstergemeente 
in de prinsenwagen en alle problemen verdwijnen! Sterker nog, 
ze eindigen bij elkaar in bed! Voetbal & carnaval, waar het alle-
maal wel niet goed voor is. Het grootste wereldprobleem in één 
klap opgelost. Geen dank!

P.S. Geschreven door een aanhanger van het rode geloof! 
Valt het op? :-)
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100-jarig jubileum
We hebben met z’n allen een prachtig eeuwfeest gehad. Van woensdag drie tot en met 

zondag zeven oktober was er feest voor jong en oud. Alles (zelfs het weer) was voortreffelijk 

georganiseerd door de jubileumcommissie. 

Woensdagmiddag en avond hebben de kinderen van de 
basisschool een musical opgevoerd. Dit was een groot succes 
en de kerk zat dan ook twee keer stampvol. Na afloop was er 
een presentje voor alle kinderen.

De feestmiddag voor de ouderen op donderdag viel ook 
zeer in de smaak. Onder het genot van een hapje en een 
drankje konden ze luisteren naar een muzikaal optreden en een 
woordje over 100 jaar Mariaparochie.

Ook de feestavond op vrijdag voor alle parochianen en 
vrijwilligers  was zeer geslaagd. Het was een vol programma 
met muziek, sprekers, een conference en er werden een aantal 
vrijwilligers gehuldigd en het officiële jubileumboek werd 
gepresenteerd. 

Voor de zaterdagmiddag waren er allerlei activiteiten 
rondom de kerk georganiseerd. Het hoogtepunt was letterlijk 
het abseilen vanaf de kerktoren van zo’n twintig meter boven 
de grond. Pastoor Pikkemaat was de eerste die abseilend naar 
beneden ging gevolgd door vele parochianen. Dit alles onder 
begeleiding van Cantabilé  en de Dubbelbloazers. Bij de patat-
kraam waren verschillende soorten snacks te krijgen en er was 
genoeg drank verkrijgbaar. Ook hebben veel parochianen een 
kijkje genomen op de kerkzolder en konden er in de prachtig 
versierde kerk allerlei oude religieuze voorwerpen bezichtigd 
worden. 

Zondagochtend werd er een indrukwekkende plechtige 
eucharistieviering gehouden. Deze viering werd voorgegaan  
door vicaris Cornelissen en het gehele pastorale team. 
Aansluitend was er een drukbezochte en gezellige receptie bij 
zaal Kampkuiper. Een mooie afsluiting van een fantastische 
feestweek. Het eerder genoemde jubileumboek is een geweldig mooi 

boek geworden met vele verhalen en foto’s en nog veel meer. 
Wij bedanken dan ook allen die hebben meegewerkt aan 
het tot stand brengen dit prachtige boek. Er zijn nog boeken 
verkrijgbaar.

Tevens een woord van dank aan de jubileumcommissie.  
Zij hebben ongelooflijk veel werk verzet en er een onvergete-
lijke week van gemaakt. 

Rest ons nog om iedereen te bedanken die op de een of 
andere wijze hun steentje hebben bijgedragen. Zonder alle 
sponsoren en vrije giften en de hulp van alle vrijwilligers was 
het niet zo’n groot succes geworden.

Bedankt namens de beheercommissie 
Harbrinkhoek-Mariaparochie

Jaren komen,  jaren gaan…
Daar waar de klanken van Koos Alberts regelmatig door de speakers in de kantine van voet-

balvereniging M.V.V.’29 te horen zijn, was deze  Amsterdamse volkszanger op 27 mei jongst-

leden live te bewonderen op het sportcomplex Frielinkpark van M.V.V. ’29. Dit als eregast en 

artiest tijdens het eindfeest van M.V.V. ‘29 seizoen 2017-2018.

Het initiatief voor het eindfeest van M.V.V.´29 seizoen 
2017-2018 werd genomen door het vierde elftal van  M.V.V. ’29  in 
samenwerking met de kantinecommissie. Na enkele vergade-
ringen en overleg met andere elftallen werd bepaald dat we een 
jaarlijks terugkomend eindfeest willen gaan organiseren, die 
elk jaar in handen van een ander elftal van M.V.V’29 gaat liggen. 
Georganiseerd voor spelers, supporters, sponsoren en iedereen 
die M.V.V. ’29 een warm hart toedraagt.

Op zondag 27 mei was het dan zover. Vele MVV’ers waren 
naar het Frielinkpark gekomen om het eindfeest mee te maken. 
Het feestgedruis barstte los na het laatste fluitsignaal van de 
laatste thuiswedstrijd van M.V.V’29 1 tegen WSV 1. Met een 2-1 
overwinning, had MVV’29 1 een goede generale repetitie gehad 
voor de nacompetitie om promotie die hen te wachten stond. 
Naast het voetbal was er voor een ieder gezorgd voor een hapje, 
een drankje en een muziekje. Dit was dan ook weer tot in de 
puntjes verzorgd door Peter Voshaar met zijn team. Zowel 
binnen als buiten waren er mogelijkheden om wat te eten en te 
drinken.

Rond de klok van 17:00 uur kwam Koos Alberts samen 
met zijn steun en toeverlaat Joke aan op het zonovergoten 
Frielinkspark. Na enkele foto’s te hebben gemaakt en hand-
tekeningen te hebben uitgedeeld stond er  een fantastisch 
optreden op het programma. De organisatie van De Toppers in 
de Amsterdam Arena waar Koos ’s avonds nog moest optreden 
voor 70.000 man had graag gezien dat Koos en Joke eerder 
aanwezig zouden zijn in Amterdam. Desondanks nam Koos 
Alberts, ook wel Jacobus Johannes (Koos) Krommenhoek alle 
tijd voor de paar honderd aanwezigen op het Frielinkpark. 

Het was geweldig om te zien hoe jong en oud genoten 
van de muziek van Koos met als hoogtepunt een duet met 
gelegenheidszanger Sjoerd oude Geerdink. Ook Koos en Joke 
genoten zichtbaar op het Frielinkpark. Ze schreven achteraf op 
Facebook: “MVV Harbrinkhoek mannen en vrouwen voetbal 
KAMPIOEN, hoe gaaf is dat !!! Wat een mooie club!” 

Na dit spetterende optreden werd er nog uren doorgefeest op 
de vocale klanken die DJ Ties OG en DJ Jesse ten gehore brachten. 

Twee maand na het geweldige eindfeest bij MVV ’29 annu-
leert Koos al zijn optredens wegens gezondheidsproblemen. 
Voor velen een grote shock gezien het feit Koos en Joke al vaker 
grote tegenslagen verwerkt hebben. Koos begon zijn loopbaan 
achtereenvolgens als metselaar, uitbarter van een snackbar 
en artiest. In 1987 heeft hij een auto-ongeluk gehad na een 
optreden, dat een dramatische wending aan zijn leven gaf. 

Zijn onderlichaam was sindsdien door een dwarslaesie 
verlamd en had hij nog maar één functionerende stemband. 
Tegen alle verwachtingen in keerde Alberts een jaar later al weer 
terug in het artiestenvak. 

Afgelopen zomer werd er blaaskanker bij Koos Alberts gecon-
stateerd. Na een operatie werd zijn blaas verwijderd. Vanwege 
complicaties werd hij op korte termijn opnieuw geopereerd. 
Enkele weken later overleidt Koos Alberts op 71-jarige leeftijd in 
het ziekenhuis. 

Daar waar velen van Koos hebben kunnen genieten in ons 
eigen dubbeldorp, is hij nu helaas niet meer onder ons. Hij zal 
vanaf boven vast terugkijken op een geweldige middag.  

Het eindfeest van het seizoen 2018-2019 zal in handen liggen 
van het tweede elftal van M.V.V. ’29. 
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Tradities
Carnaval staat bol van tradities, eigen regels en gebruiken. Zo loopt iedereen in de  

polonaise, wordt de gemeentelijke sleutel ieder jaar overgedragen, gaat alles in veelvouden 

van 11, rijden we in versierde wagens door de straten, gaan we elk jaar weer ‘dweilen’ en 

daarnaast hou ikzelf de bedenkelijke traditie er op na om na elk carnavalsfeestje wakker 

te worden met een andere vrouw naast me in bed… Euhm, ik bedoel, elke keer wakker te 

worden met een kater. Ergens komen die tradities vandaan maar wat betekenen ze nu? 

Een greep uit enkele tradities of gebruiken.

Polonaise
Na een lange zoektocht is het niet geheel duidelijk waarom 

juist met carnaval de polonaise gedanst wordt maar de polonaise 
is wel degelijk een officiële dans! De polonaise komt oorspronke-
lijk uit Polen en stamt af van de ‘Polonez’, een traditionele dans in 
driekwartsmaat waarbij mensen achter elkaar dansen in patronen 
die de leider aangeeft. Mijn bron op internet meldt dat het niet 
per definitie op een bepaald soort genre muziek uitgevoerd hoeft 
te worden, als het maar gezellig is. De toevoeging ‘op rouwmuziek 
is het lastig polonaise dansen’ lijkt me wel een beetje overbodig. 
Al met al is de polonaise niet persé een carnavaleske dans, echter 
snap ik wel dat een dans die ooit door waarschijnlijk een dronken 
Pool bedacht is, als carnavalsdans door het leven gaat.

Gekkengetal
Waarom is het getal 11 nou het gekkengetal en waarom hoort 

dit getal bij carnaval? Ten eerste, 11 is het gekkengetal omdat het 
tussen de 10 (het getal van de perfectie) en 12 (het heiligengetal) 
in ligt. Ten tweede is het van oudsher het getal van de dwazen en 
de narren. Leuk feitje, het woord ‘gekkengetal’ bestaat uit exact 
11 letters. Daarnaast bestaat 11 uit twee keer de 1 wat staat voor 
gelijkheid. Ook carnaval is een feest van gelijkheid, aangezien met 
carnaval iedereen verkleed gaat waardoor grenzen tussen arm en 
rijk vervagen. Ikzelf heb de associatie dat ik met carnaval nooit 
minder drink dan 11 biertjes. Of eigenlijk nooit minder dan twee 
keer 11… 

Verkleden
Carnaval en verkleden is zo verweven met elkaar dat je er 

haast niet bij stil staat dat ook het verkleden zijn herkomst heeft. 
Helemaal 100% duidelijk is het niet maar bij de opkomst van het 
geloof werden heidense feesten verboden verklaard. Toch gingen 
de mensen hiermee door maar deden ze dit verkleed om niet 
herkend te worden. Tegenwoordig zijn er natuurlijk weer andere 
redenen om niet herkend te willen worden met carnaval… En 
zoals eerder aangegeven, door het verkleden werd de gelijkheid 
versterkt. Dus van moslim tot jood, van knechtje tot sjeik, tijdens 
carnaval is iedereen gelijk!

Dweilen
De term ‘dweilen’ heeft naast de vrouwelijke versie oftewel 

‘het schoonmaken’ (geintje natuurlijk, #metoo ligt ook hier op 
de loer) ook de betekenis ‘doelloos, dan wel dronken, op straat 
rondzwerven’. En laat dit nu exact zijn wat men bij carnaval doet 
wanneer men aan het dweilen is. Mijn bron geeft aan dat met 
name in Brabant de term dweilen veel wordt gebruikt maar ook 
hier in de regio is het dweilen wel degelijk bekend. Vaak wordt 
er gedweild onder begeleiding van carnavalskapellen, de zoge-
naamde dweilorkesten. Mijn vrouw geeft bij elk carnavalsfeest 
aan om eens een keer rustig aan toe doen. Dat elke keer zeggen 
noem ikzelf dan weer ‘dweilen met de kraan open’.

Ik kan nog wel even door gaan met het benoemen en 
uitleggen van de herkomst van alle tradities rondom carnaval 
maar het moet ook allemaal niet te serieus worden. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat we wat leren of opsteken van dit 
hele verhaal. Want carnaval is een feest van vrijheid, blijheid en af 
en toe een drankje en dat is dan misschien wel de belangrijkste 
traditie van het complete carnaval! De traditionele kater moet 
toch ergens vandaan komen!

Levende Kerststal 
Harbrinkhoek-
Mariaparochie

De levende kerststal is een traditie in Harbrinkhoek en 
omstreken die jaarlijks georganiseerd wordt door de KPJ 
Harbrinkhoek en dit jaar voor de 38e keer gehouden wordt in 
de kerk van Harbrinkhoek-Mariaparochie op eerste en tweede 
kerstdag van 14:00 tot 17:00 uur. Ieder jaar is het weer een hele 
klus om deze welbekende activiteit neer te zetten. Zoals altijd 
heeft de KPJ ook dit jaar een goed doel waar de opbrengst van 
de kerststal aan gedoneerd wordt. Meestal  zijn dit doelen 
binnen Harbrinkhoek-Mariaparochie. In al die jaren is er toch 
een ruime 20.000 euro gedoneerd door de KPJ wat eigenlijk 
best uniek is. 

De opbouw begint meestal al een aantal weken voor kerst 
met een taakverdeling. Daarna rond begin december begint 
de daadwerkelijke bouw van de kerststal. Allereerst wordt het 
podium waar de kerststal op komt te staan gebouwd daarna 
de grote kerstbomen vervolgens de kerstverlichting en tot 
slot natuurlijk de kerststal zelf. De opbouw wordt meestal in 
twee avonden gedaan . Om te zorgen dat er figuranten in de 
kerststal staan worden de leden van de KPJ benaderd en vorig 
jaar zijn er ook leerlingen van de St. Alphonsusschool gevraagd. 
Dit was nodig omdat er onvoldoende capaciteit was vanuit de 
leden van de KPJ zelf om alle rollen te vervullen. De figuranten 
spelen drie uur lang een rol op eerste en of tweede kerstdag en 
elk uur komt er een andere baby in de kribbe te liggen.  
Dat houdt in dat er zes kleine baby’s moeten worden gezocht 
om de rol van kindje Jezus in te vullen.

Op eerste kerstdag na de ochtendmis wordt de rest van de 
kerststal opgebouwd. De pannen met chocolademelk worden 

dan vast opgezet zodat deze tegen de middag warm zijn, 
de dienbladen met koekjes worden gevuld en de rest van de 
kerstbomen worden in de banken gezet. Dit zijn jaarlijks zo’n 
300 kerstbomen en daarnaast wordt er hekwerk gebouwd waar 
de kameel in kan verblijven. Meestal zijn deze laatste werk-
zaamheden net op tijd klaar voor de opening van de levende 
kerststal. Rond de klok van 13.30 uur verzamelen alle figuranten 
en leden van de KPJ zich in de Mariaborg zodat iedereen zich 
om kan kleden want om 14:00 uur komen de eerste bezoekers 
al binnen druppelen. Ondertussen worden de ezel en het kalf 
opgehaald bij de plaatselijke boerderijen. De kameel wordt 
opgehaald bij Fam. Engelbertink waar het jaarlijks met veel 
liefde wordt ontvangen en richting de kerk gebracht. Eénmaal 
aangekomen bij de kerk worden ze vervolgens in de kerststal 
gezet. Als tegen 17:00 uur de meeste bezoekers weg zijn, wordt 
er gestart met opruimen. De kerstbomen worden deels weer uit 
de kerkbanken verwijderd omdat er de volgende morgen weer 
een mis volgt en mensen hier plaats willen nemen. De dieren 
worden na afloop weer terug gebracht naar de boerderijen in 
omgeving om hier de nacht door te brengen. Meestal wordt 
met de leden de dag feestelijk afgesloten door naar een tent-
feest in de regio te trekken. 

Op tweede kerstdag volgt bovenstaand ritueel nogmaals. 
Na afloop van tweede kerstdag worden direct alle kerstbomen 
uit de kerk verwijderd en opgeslagen om in het voorjaar te 
verbranden op het paasvuur. De rest van de kerststal wordt 
derde kerstdag opgeruimd. Ook dit is weer een heel karwei. 
Na te zijn gestart met koffie wordt de kerststal afgebroken en 
teruggebracht en opgeslagen in de loods van de KPJ. Als alles 
opgeborgen is worden alle banken van de kerk uitgebezemd. 
Daarna wordt de gehele vloer van de kerk gedweild om zo de 
kerk zo schoon mogelijk weer achter te laten. Dit alles neemt 
een ruime dag werk in beslag. Ondertussen brengen twee van 
onze leden de kameel terug naar Appelscha. 

Helaas organiseert de KPJ dit jaar voor de laatste keer de 
levende kerststal. Dit omdat het aantal leden minder wordt 
waardoor het niet haalbaar is om een dergelijke grote activiteit 
te organiseren. Als KPJ zijnde vinden het heel erg jammer om 
deze lange traditie niet meer voort te kunnen zetten. zetten. 
Inmiddels is bekend dat de KPJ Geesteren de organisatie van de 
Levende Kerststal voortzet



 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

Bij ons is het 7 dagen in de week feest!
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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

www. .com
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      Machtig mooie tijd      gehad!!!
Wat waren jullie taken binnen het bestuur?
Bert: Voorzitter en presentator
Frank: Financiën zowel in de voorbereiding 
  als tijdens het weekend zelf
Annelies: PR en algemene taken

Hoe ziet een jaar als bestuurslid eruit?
“Na de evaluatie van het voorgaande jaar is het van 

belang dat we gezamenlijk bepalen welk band of artiest we 
het volgende jaar op de bühne willen hebben. In verband 
met andere boekingen moeten deze artiesten al in het najaar 
geboekt worden. Vervolgens  wordt er in januari al geloot met 
alle wijkhoofden voor de poule-indeling en volgorde van activi-
teiten die er tijdens het weekend op het programma staan, met 
als uitschieter de playbackshow. Aangezien de draaiboeken 
erg goed in elkaar zitten komen we pas begin februari voor 
het eerst bij elkaar en lopen we alle actiepunten door. Daarna 
wordt in maart de evenementenvergunning aangevraagd.  
Dit is een vijfjarige vergunning, waarnaar verwezen kan worden 
in de tussenliggende jaren. Ook de horecavergunning en de 
verkeersvergunning worden in deze periode aangevraagd. 

Na enkele vergaderingen en voorbereidingen komt het neer 
op het coördineren van alle uitgezette acties. Tot slot vindt 
dan uiteraard het weekend zelf plaats. Hierin verricht je allerlei 
werkzaamheden die uiteenlopen van het puntenklassement 
bijhouden tot iedereen de tent uitblazen met de bladblazer en 
van de muntverkoop tot de controle op drankgebruik onder de 
achttien jaar.”

Heb je al opvolgers  
om jullie taken over te nemen?
Voorzitter: Mark Tibbe in plaats van Bert Koopman
Spreekstalmeester: Mark Tibbe en Ties Oude Geerdink 
  in plaats van Bert Koopman
Financiën: Wilfred Koek in plaats van 
  Frank Kamphuis
Huidige bestuur: Mark Tibbe, Paul Timmerhuis, 
  Martijn Mensink, Koen Oude Vrielink
Er worden nog opvolgers gezocht, er zijn nog twee 
 vacatures, dus mocht je willen deelnemen →

Mooiste momenten / herinneringen:
Bestuur:
- Annelies zei altijd, ik wil één glaasje wijn en Bert heeft 
 op een gegeven moment een mega glas gekocht en daar 
 pasten twee volle flessen wijn in!
- Jaarlijkse uitje naar Oktoberfesten (Nordhorn), 
 afgelopen jaar naar Tubbergen geweest

Verleden:
- De Eendracht die kinderen op zaterdag naar spelletjes 
 ochtend heeft begeleid
- Theaterochtend
- Als het te nat was werd er ladingen rood zand gebracht.  

 Bij te droog weer werd er gesproeid
- Stormbaan op zaterdagochtend
- Jan & Zwaan was een hit; ze traden een uurtje op en 
 daarna gaf je Zwaan een liter jenever
- Er zijn praktisch nooit incidenten geweest

Tent:
- Eerste optreden Onhe Gewehr, wat een feest!!!
- Dumpert, de vis van Jeffrey Masselink 
- Koens mooiste moment is elk jaar weer ‘de bladblazer’
- Zondagavond na de bekendmaking van de prijzen is 
 mooi, dat is het echt het uurtje van het bestuur
- Bekende artiesten: Dennie Christiaan, Henk Wijngaard, 
 Havenzangers, Cat’s in the House; 
 Mee gestopt omdat de duur van optredens steeds korter 
 werd en de prijzen steeds hoger
- De witte attractie algemeen
- Het is een dorp-reünie, mensen komen van heinde en 
 verre weer een weekend terug

Playback:
- Thriller van Michael Jackson, Barbiegril, Lion King, 
 Ja zuster Nee zuster
- Bert geeft aan dat er in het jaar van Marco Borsato’s 
 Rood vijf wijken waren die dat wilden playbacken. 
 De Almeloseweg was eerste en wilde week van te voren 
 toch wat anders doen, dat kon natuurlijk niet

Jury:
- Elvis van ‘van Jonge Leu en Oale Groand’ heeft in jury 
 gezeten en was erg onder de indruk
- Lisan Bekhuis in jury gehad en zij begeleidt nu de wijk 
 Mekkelenberg
- Jury zijn vaak bekenden van Annelies en Bert; alle 
 collega’s zijn wel een keer jury geweest
- Vroeger bestond de jury van de playback uit alle wijk
 hoofden aangevuld met de Pastoor; 
 Nu zit er altijd een onafhankelijke jury die let op 
 playback, aankleding/decor en de volledige act

Wat staat ons te wachten?
Mark geeft aan: “Gezelligheid! Dit jaar verandert er nog niet 

zo veel. Misschien een pump up the 90’s of een foute party op 
vrijdagavond. 

Naast al het spectakel tijdens de carnavals periode hebben wij in ons Dubbeldorp nog een 

ander evenement waar heel Harbrinkhoek-Mariaparochie op af komt. Namelijk de jaarlijkse 

School & Volksfeesten op terrein van M.V.V. ’29. Tijd om eens te kijken wat er achter de 

schermen gebeurt en terug te blikken op geweldige jaren, zeker nu er afscheid is genomen 

van een aantal waardevolle krachten binnen het bestuur. Doelende op: Bert Koopman,  

Annelies van der Woude en Frank Kamphuis. 

Waarom Bestuur S&V ?
Op het moment dat zowel Annelies en Bert toetraden tot 

het bestuur van de School & Volksfeesten hadden ze beide 
kinderen van jonge leeftijd en wilden Bert en Annelies graag 
wat voor het dorp en de gemeenschap betekenen. “Je hebt wel 
een verantwoordelijkheid, maar het is elk jaar weer super leuk 
om een mooi feest neer te zetten voor het dorp! Daarnaast 
hebben we zo’n leuk en fanatiek team, waardoor we het beide 
twintig jaar met plezier hebben gedaan.” Frank is toegetreden 
tot het bestuur vanuit zijn rol als penningmeester binnen M.V.V. 
’29, maar na een jaar meegedraaid te hebben wilde ook hij niet 
meer zonder. “Binnen het bestuur heb ik de afgelopen tien jaar 
een hele professionalisering slag kunnen maken op vooral het 
financiële vlak, erg leuk omdat te hebben kunnen doen!!”

Alle drie zijn ze het er over eens dat het gewoon geweldig 
is om een feest op poten te mogen zetten waar zoveel leuke 
activiteiten worden georganiseerd, een heuse wijkstrijd plaats 
vindt, kermis is voor de kinderen en waar iedereen elkaar weer 
spreekt in gezellige omstandigheden. “Het is dankbaar om te 
doen!”

Na vele jaren gestopt, waarom?
“Tijd voor jong bloed! We merken heel erg dat er vanuit de 

jeugd en vanuit de wijkhoofden een andere kijk op de School & 
Volksfeesten is ontstaan. Het is ook wel een zwaar weekend en 
de jaren gaan tellen vertelt men met een knipoog. De voor-
bereidingen hebben we heel goed op orde en kosten steeds 
minder tijd, alleen het weekend zelf is erg druk.”
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Muller-Löwkeboer Rally
Op de nieuwjaarsreceptie 2015 van de Ondernemersvereniging Harbrinkhoek-Mariaparochie 

(OVHM) is het allemaal spontaan begonnen. Een aantal ondernemers met een borrel aan 

een praattafel. Wilfred Dijkstra, Philip Kampkuiper, Perry Kuiphuis, Henri Goossen, Bennie 

Mensink en anderen. Ze zijn op dat moment trotse eigenaar van een oldtimer, cabriolet of 

tractor. Zou het niet leuk zijn eens een zondagmiddag te plannen om samen een route te 

rijden en af te sluiten met een hapje en drankje? 

Er wordt wat gebrain-
stormd en de ene na de 
andere naam van een 
Dubbelkieker wordt 
genoemd met een bijzon-
dere auto of tractor.

Zouden zij het 
ook leuk vinden 
mee te rijden?
Nou dat vonden ze 

inderdaad! Dit moment is 
het begin van de Oldtimer 
Sociëteit Harbrinkhoek-
Mariaparochie (OSHM).

Er wordt een bestuur  
gevormd en een geschikte  
naam bedacht: 
Muller-Löwkeboer.

Dhr. Muller was in ons 
dorp de eerste eigenaar 
van een automobiel en 
Löwkeboer (Lentferink) de 
eerste eigenaar van een tractor. Het eerste jaar 
stond de parkeerplaats bij Kampkuiper gelijk 
vol met 20 auto’s en evenveel tractoren. 

De reacties zijn zo goed dat het een 
jaarlijks evenement is geworden. Oudjes 
als een Buick, Mercedes, Jaguar, Porsche, 
Ford Mustang en ander mooi spul. 
Cabrio’s, van Alfa Romeo, Jaguar, Lotus 
tot Volkswagens. En een bijzonder mooie 
collectie tractoren van midden vorige 
eeuw.

Gaat dat samen? 
Auto’s en tractoren? 

Jazeker, de organisatie 
heeft voor hen aparte 
routes zodat iedereen 
gelijk kan vertrekken, 
samenkomt voor de 
lunch en ook gelijk weer 
terug is bij Kampkuiper. 
Afsluitend met een BBQ 
en drankje.

Het leuke is dat het 
allemaal parochianen zijn 
die mee rijden, van elkaar 
vaak niet wetend wat er 
in ons dorp aan bijzonder 
voertuigen aanwezig is.

Een goede sfeer, 
fantastische bolletje-
pijltje route door 
Nederland en Duitsland. 
Verstopte aanwijzingen 

welke leiden tot het oplossen van een puzzel.
Daarnaast ook nog eens een bijdrage 

voor een goed doel. Ontzettend leuk en 
groeiend plaatselijk evenement!

De Rally heeft een Facebook pagina en 
website (www.muller-lowkeboerrally.nl) 

met nieuws en foto’s.
De moeite waard deze te bezoeken, en 

als je een nog niet ontdekte parel in je garage 
hebt, meld je aan, dan ben je volgend jaar van 

de partij!

Op zondagmiddag misschien een wisseling van dj’s 
uit eigen dorp. Ook zijn we aan het kijken of de donderdag 
(Hemelvaartsdag) er dit jaar bij aan getrokken kan worden. 
Eerder vond het altijd plaats in het laatste weekend van 
mei, maar omdat de voetbal een week langer duurt is het 
verschoven naar het eerste weekend van juni.”

Belangrijk om nog aan te geven is dat het bestuur de School 
& Volksfeesten nooit heel groot en bekend wil maken en dat is 
ook de trend die de komende jaren wordt doorgezet. Het moet 
echt een dorpsfeest blijven. “We gaan het niet groots uitdragen 
zoals bijvoorbeeld in Albergen.”

Bert geeft aan:  “We zijn wel gegroeid maar wel altijd 
binnen de mogelijkheden en grenzen van het dorp. Het is wat 
meer een feest voor de jeugd geworden en het is geprofessio-
naliseerd. Er is een mooie stabiele lijn neergezet.”

Hoe ga je het jaarlijkse weekend nu invullen 
als ex-bestuurslid? 
Bert geeft aan dat hij van Mark begrepen heeft dat hij 

een eretribune krijgt tijdens de School &Volksfeesten en hij is 
komend jaar op afroep beschikbaar. Zelf zegt hij nog: “Ik ga 
komend jaar munten opmaken. Verder ben ik een verzame-
laar van whisky uit bepaalde regio in Schotland en daar is elk 
jaar een festival dat altijd samenvalt met het weekend van de 
School & Volksfeesten. Nu heb ik echter de mogelijkheid om 
daar een keer naar toe te kunnen.” Frank komt nu op vrijdag 
met kameraden.  Annelies geeft aan dat ze nu gewoon tijd 
heeft om deel te nemen aan het wijkgebeuren en dat lijkt haar 
heel leuk. Heel misschien gaat ze aankomend jaar ook naar het 
concert van Marco Borsato met familie. “Verder wil ik lekker 
genieten als toeschouwer, je was altijd alert en dat hoeft nu 
niet meer! Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en ik wil na 
twintig jaar wel weer eens terug de tent in als wijkbewoner.”

Huidige bestuur
Bert is ooit gestart toen samenstelling van het bestuur 

bestond uit Gerrit Lansink, Gerrit Evers, Herman Smook en 
Leon ter Wee. Frank van Marle was toen de voorzitter, dat is 
hij twee jaar geweest en heeft de aangezet tot het maken van 
een draaiboek in gang gezet. Dat is het uiteindelijke huidige 
actiedraaiboek geworden met daarin de verschillende taken en 
functies.

Bert geeft nog aan dat vergaderingen in het begin uren 
duurden, door o.a. het draaiboek kan dat nu veel korter! Bert is 
toegetreden tot het bestuur omdat Leon ter Wee hem gevraagd 
heeft om het rode draad spel te presenteren op papier.

Annelies is gevraagd door Herman Smook. Herman deed de 
advertenties en het secretariaat. Hij is bij Jeffrey en Annelies 
langs gegaan en vertelde dat Leon ter Wee ging stoppen en of 
Jeffrey of Annelies kon deze plek mooi overnemen. 

Jeffrey was al erg druk met SAG dus heeft Annelies aange-
geven wel te willen toetreden tot het bestuur. 

Frank is toegetreden tot het bestuur vanuit M.V.V. ‘29. Daar 
deed hij altijd al de financiën en aangezien de financiën van de 

School & Volksfeesten ook apart gehouden worden bij M.V.V. 
‘29 was het een kleine stap om dit er bij te doen.

Alle drie geven ze aan: “Het is een super leuke club en het 
is heel erg leuk om te doen! Gezelligheid staat voorop!!!” Bert 
geeft tot slot nog aan dat de School & Volksfeesten vallen 
onder de stichting Frielinkpark en dat het horeca deel apart is. 
Daar is Peter Voshaar verantwoordelijk voor. 

Hebben jullie nog extra informatie 
die van belang is? 
Frank benoemt hier expliciet de munten en het werk wat er 

verricht wordt omtrent de munten. “Alle bakken met munten 
klaarzetten, vijftien maar liefst is veel werk. Ook worden de 
munten altijd gewassen door Irma Mensink.”

Bert geeft aan: “Er ligt ook ieder jaar weer een BHV en 
veiligheidsplan om de veiligheid van zowel kinderen als volwas-
senen te kunnen garanderen.”

Koen geeft aan: “Ik ben vooral druk in de voorbereiding en 
de week van de opbouw en dan met name  met het technische 
deel.”

Paul is chef van het rode draad spel. Een belangrijk onder-
deel van het hele wijk gebeuren aangezien het rode draadspel 
de hele uitslag soms volledig heeft omgegooid. Daarnaast 
maakt Paul ook altijd de toiletten schoon. Niet de meest leuke 
en fijne taak maar hij doet het zonder morren.

Annelies geeft aan dat school namens de School & 
Volksfeesten nog steeds een springkussen mogen regelen op 
Koningsdag. Dat is ontstaan vanuit de kinderspelen op de 
zaterdagochtend.

Mark vertelt: “Elke ochtend om 10.00 uur tijdens het 
weekend zelf wordt er gestart met koffie met krentenwegge. 
Hoe laat het de avond ervoor ook is geworden. Dat is een gezel-
lige start.”

Bert wil nog twee belangrijke vrijwilligers benoemen: 
“Gerrit Busscher legt altijd vrijwillig alle elektra aan.

Bas Klein Haarhuis is de persoon die vanuit M.V.V. ‘29 de 
vrijwilligers aanstuurt. Belangrijke en waardevolle krachten 
ook.”

Tot slot wordt er afgesloten dat er zonder wijken geen 
School & Volksfeesten kunnen bestaan en vooral deze wijken 
willen ze heel erg bedanken voor de deelname alle jaren!!!”



Cursus Carnaval Vieren 
Voor Beginners

 

De praktische cursus “Carnaval vieren voor beginners” leert je op  

bijzondere wijze de kunst van het carnaval vieren. Inclusief theorie en  

meerdere praktijkdagen en begeleiding door professionals (CV  De Dubbelkiekers).

Thuis studeren : Elke week één uur
Studieduur : Van 11-11-2018 tot en met 
   Aswoensdag 06-03-2019
Afronding : Askruisje
Benodigde vooropleiding : Geen
Studiekosten : Verschilt, uw dorst is bepalend

 
De cursus is de ideale keuze voor iemand die op professi-

oneel niveau het mooiste carnaval wil vieren. Nu is het niveau 
met carnaval nooit zo hoog, dus de lat ligt laag.

Studieprogramma:
> Geschiedenis carnaval. Waar komt carnaval vandaan en wat 

wordt er precies gevierd.
> Praktische benodigdheden. Kleding, oppas, taxi, bood-

schappen, medicijnen.
> Kledingvoorschriften. Voor verschillende praktijkdagen 

gelden verschillende voorschriften. Het is bijvoorbeeld 
niet de bedoeling om in vol verkleed ornaat bij een gala 
te verschijnen. Hier moet u ook onderscheid maken of u 
een particulier carnavalsvierder bent of iemand van de 
hofhouding.

> Dansstijlen. Van de macarena tot de polonaise en van alles 
er tussen in.

> Sociale omgangsvormen. Met carnaval is de communicatie 
anders dan normaal in verband met de harde muziek en vele 
bier wat voor ruis kan zorgen. Ook is lichamelijk contact in 
beperkte mate toegestaan.

> Drankgebruik. Wat drinkt u met carnaval en wat vooral niet.
> Lichamelijke verzorging. Hoe om te gaan met de aftakeling 

die naarmate de praktijkdagen vorderen steeds erger wordt.
> Budgettering. Hoe verdeel ik mijn geld over alle 

praktijkdagen.

Examens van de opleiding  
‘Carnaval voor Beginners’
Je sluit deze opleiding af als je nog kunt staan met het 

ontvangen van het askruisje in de kerk op Aswoensdag.  
Het is geoorloofd om één praktijkdag over te slaan in verband 
met lichamelijke ongemakken. U ontvangt geen certificaat.

Examenkosten
De examenkosten bedragen ongeveer twee euro wat u kunt 

deponeren in het mandje van de koster.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst!

Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!
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Programma Kiekersdag 
zaterdag 2 maart 

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. Hierbij een openingswoord door 

 Prins Joost I en Adjudant Wout!  

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 lagere school

17.00 uur  Optreden van onze eigen Minikiekers

17.15 uur Prijsuitreiking!!!

21.00 uur Opnieuw opkomst Prins Joost I, Adjudant Wout, hofdames

  en de Raad van Elf

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 Bedankt allen en tot volgend jaar!!!





	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

James	De	Groot	Autoservice	 BPMvanmijnauto.nl	 Linneman	Bouw	&	Advies	
Nijland	Voegwerken	 Jeroen	Meijer	Tegelwerken	 Oerbekke	Onderhoud	&	Renovatie	
Lesscher	Autoschade	 Kroese	Wevers	Accountants	 Schuttevaar	Landbouw	
Silvo	Wigger	Bouw	 Velten	Media	 De	Groene	Taxi	
Bomech		 Lesker	Bouwkundig	Tekenburo	 De	Woonderij	
Bouwteam	Oost	 Aannemersbedrijf	Hoek	 Skier	Wöske	
Brusche	Elektrotechniek		 Mark	Tibbe	Duurzame	En.	Techn.	 Steenhagen	Auto's	
Kuipers	EP	Radio	&	TV	 v.d.	Bosch	&	Fikkert	Drukkerij	 De	Kikkerpoel	
HV	Installaties	 Gebr.	Heinhuis	 Gebr.	Poppink	Reutum	
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	
	

Planting	Power	
Lucas	IT	–	Inventus	Online	

Leon	Roeloffzen	Metselwerken	
	

	 	 	 	
	 	 	 	
Grolsch	Brouwerij	 Kottink	Zalen	Café		Slijterij	 Heisterkamp	Drankenhandel	 Kinderopvang	Bambino	
B	&	K	Bouwbedrijf	BV	 Groothuis	Timmerfabriek	 Kookrijk	Kookstudio	 De	Jong	&	Laan	
Lenferink	Auto’s	 De	Delmar	 L	&	S	Specials	 Oerbekke	Timmerwerken	
Kadohuuske	Homegifts	
Kapsalon	Huub	

Borggreve	Schilders	
Jos	Overmeer	Tweewielers	

Frank	Groener	Meubels	&	
Interieurs	

News	Outside	
Cafe	't	Bödeke	

Tuincentrum	Heerdink	 Zalencentrum	Morshuis	 Slagerij	Hemmer	 VWZ	Notarissen	
Gerbert	Paus	Montage	 Guus	Weghorst	Schilderw.	 Carnavalsland	 EBL	Advies	
Autoschadeherstelbedrijf						
Goossen	

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

Apotheek	Mariaparochie	
Ons	Boer’n	Erf	

August	Grootelaar	Schilderw.	
Poelier	ten	Velde	

Albo	Deuren	 Bouwbedrijf	Kemperink	BV	 Vuurwerkkanjer	 Timmerhuis	Onroerend	Goed	
Zalencentrum	Spalink	 Kamphuis	Sloopwerken	 Autoservice	Letteboer	 Coop	Munster	Albergen	
Groentehal	Oosterik	 ’t	Oale	Roadhoes	 JT	Autobekleding	 Deterink	Woninginrichting	
Café	Restaurant	Fraans	Marie	 Edro	Parket	 Hams	Uitvaartverzorging	 Voshaar	Administraties	
Weusthuis	Makelaardij	 Rikmanspoel	Tuinen	 IP	Linq	 Oude	Geerdink	Tegels	&	
Administratiekantoor	Frank	
Kamphuis		

Medisch	Centrum	
Mariaparochie	

Fysiotherapie	Mariaparochie		
Harbrinkhoek	

Sanitair	
Schröder	Carwash	

Lenferink	Paus	Accountants	en	
adviseurs	

Huzink	Bouwmaterialen	
Soccer	Inside	

Autototaal	Tubbergen	
Bouwbedrijf	Westerhof	

Loohuis	Installatietechnieken	
Ter	Beek	Reizen	
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