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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. Voor ons niet onbelangrijk,  
aangezien we volgend jaar sleuteldorp van de gemeente 
Tubbergen zullen zijn. Een hele uitdaging. Denk hierbij aan 
het organiseren van het gemeentegala, foto’s maken met alle 
hoogheden in ons Dubbeldorp en niet te vergeten een extra 
feestelijke uitgave van ons Kiekersblad! 

De PR-commissie bedankt via deze weg alle mensen die  
direct of indirect hun bijdrage hebben geleverd aan het 
Kiekersblad. Denk daarbij aan onze sponsors, de schrijvers, 
de vormgevers, de lezers, de tekstbewerkers en de donateurs. 
Wellicht wordt u van sommige stukken wild enthousiast of 
juist niet.  Schroom in beide gevallen niet om uw kritische of 
positieve noot met ons te delen. 

Veel plezier en hopelijk kunt u na het lezen van de krant net 
als wij zeggen: ‘Wie bint goed gemutst.’

Een fantastisch carnaval gewenst en een driewerf alaaf! 

Carnavaleske groeten, 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. 
Alphonsusschool 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  downloaden via onze 
website: www.dedubbelkiekers.nl.  
De oplage bedraagt inmiddels 1.600 stuks. 
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 Inhoud  Van de redactie
KADENG!! Onze vrijwilligers van CV De Dubbelkiekers zijn zojuist of al even eerder aan uw 

deur geweest. Vol trots presenteren wij u, inmiddels cultureel erfgoed, de 20e editie van  

’t Kiekersblad, ook wel bekend als de jaarlijkse presentatiegids van CV De Dubbelkiekers. 

Aan iedereen die de krant nu in handen heeft… proficiat. 
Aan iedereen die de krant nu níet in handen heeft… ook profi-
ciat! Het is wederom gelukt om met de redactie een stralend 
carnavalsmagazine in elkaar te flansen. De redactie kwam al 
vroeg bijeen om de messen te slijpen, ondanks dat wij nog 
met ons hoofd waren bij de langverwachte vakantie op Taka-
Tukaland, Chateau Weiland of Bikinibroek. Fiets in de schuur, 
Playstation uit en de komende maanden mag er niet verzuimd 
worden. Het is de eerste vergadering van de PR-commissie en 
een gebalde vuist slaat op de tafel en een stem wordt verheven: 
‘Iej könt ginn pap ett’n en poes’n tegelieke, d’r an!!’  Een strak 
gericht plan kwam op tafel en wij werden zowaar aan het werk 
gezet. Hopelijk met resultaat. Met behulp van de gebruikelijke 
bronnen én een oude bekende gaan we er prat op dat we dit 
jaar weer een mooi Kiekersblad hebben gecreëerd. 

20 krantjes en nog steeds vernieuwend? Wij zijn ambitieus 
en dit is het bewijs. Met een vrouw op de brug, keert elk schip 
in veilige haven terug. Maar we hebben het geweten. Zo heeft 
één van onze redactieleden de pen voor even neergelegd voor 
het assisteren van haar Adjudant Bob van de Alberger Bökke. 
Tja… Voelt als.. . Wij hebben het schrijven onder de knie en zij 
ons onder de duim. Deegroller en pen gaan hand in hand. Een 
redactie vol Dubbelkiekertjes leiden. ‘Gaot d’r moar an stoan!’

In deze versie van het Kiekersblad zullen we jullie uiteraard 
weer een paar mooie verhalen presenteren. Haarbigse mensen, 
die we weer een beetje beter hebben leren kennen. Zo duiken 
we onder andere samen met Joost oude Geerdink en Jasper 
oude Vrielink wat dieper in de tubbigse politiek.  
Met betrekking tot carnaval, gaan we langs bij De Wietkiekers 
uit de Weiteman. Ook zetten we ons sportieve dubbeldorp in 
de spotlights en komen diverse boeren aan het woord over hun 
toekomst. Tevens heeft onze blonde adonis Jeroen Egberink 
zich weer geroerd op de transfermarkt en een aantal nieuwe 
leden voor de Raad van Elf weten te contracteren. Hierover 
straks meer…  Leuk, hè? Wij, de redactie, hebben gevonden wat 
we zochten. Echte verhalen van echte mensen. Wij hopen dat u 
het effect van pen, duim en deegroller kunt lezen.  
Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een lach, die we middels 
de bekende twijfelachtige hersenskrakers, onbedachtzame 
anekdotes en kletsnatte ochtendklets op uw gezicht proberen 
te toveren. 

Van de redactie 3

Voorwoord burgermeester 4

Van de voorzitter 5

Prins Robin 1 en Adjudant Arjan 14

Proclamatie 21

Blij dat ik glij  30

Sponsor door de ogen van Krekkers dames 2 31

Wat een jaar! Prins Joost 1 en Adjudant Wout 32

Kleurplaat 36

(Oud) Hoogheden on tour 44

Data die u niet mag missen 46

Carnaval met Fokke en Sukke 47

Jonge politici uit Harbrinkhoek 48

Route optocht 22 februari 49

Regelement optocht 2020 50

De Raad van Elf 58

Nieuwe leden Raad van Elf 60

Aftreden leden Raad van Elf 62

Minioren 64

Boerenprotest uit Harbrinkhoek-Mariaparochie 74

Nostalgie 76

Gezocht Gezocht Gezocht! 77

Junioren 78

Senioren 92

De Wietkiekers 94

Benoemingscommissie 96

Hoogheden St. Alphonsusschool 98

Sportief Harbrinkhoek - Mariaparochie 100

Theater op schoolpein 104

Fotopagina Kiekersdag 106

Timmerfabriek Groothuis 90-jarig bestaan 108

Hanna van Hendrik en Samen loop voor Hoop 110

Vaste optochtlopers 112

Straattaal in Harbrinkhoek 124

Programma Kiekersdag 125

Sponsoroverzicht 126



54

Beste Dubbelkiekers,
Iedereen hoort erbij in de gemeente Tubbergen. Niet alleen tijdens het carnaval, maar altijd, 

het hele jaar door. Oud, jong, arm, rijk, gezond, ziek, zwart of wit, we vinden het allemaal 

belangrijk om mensen om ons heen te hebben die van ons houden. Met wie we kunnen 

sporten, feesten, werken, lachen of huilen. Mensen die ons accepteren zoals we zijn. 

Voor een veilige, vreedzame samenleving is die acceptatie, die verdraagzaamheid naar de 

ander misschien wel het allerbelangrijkste ingrediënt. Eigenlijk is het niet zo moeilijk.  

Als iedereen in onze gemeente uitgaat van het aloude spreekwoord ‘wat gij niet wilt dat u 

geschied, doe dat ook de ander niet’, dan zijn we al een heel eind op weg.  

Want zeg nou zelf, ook u wilt toch graag zijn wie u bent? Niet buitengesloten of gepest 

worden, niet uitgelachen of in elkaar geslagen en niet het onderwerp van geroddel zijn?

Met deze gedachte in het achterhoofd, kiezen wij niet 
alleen tijdens dit carnaval, maar het hele komende jaar, het 
refrein van ‘Net as gisteren’ van Normaal tot ons lijflied:

Ik wet niet wat ze wilt van mien
alles wetten, alles zien
wa-j niet wilt dat ow geschied
doe dat ook een ander niet

Als college verheugen we ons nu al op het komende 
carnaval. Optochten, gala’s, het kan niet op. Het carnaval 
van het afgelopen jaar in Harbrinkhoek-Mariaparochie is mij 
heel goed bijgebleven, in het bijzonder door de rol die ik als 
burgemeester mocht vervullen op de carnavalswagen van 
de Dwarskiekers. Samen met kernwethouder Ursula Bekhuis 
mocht ik de wagen dopen door de nagels van een van de 
figuren in de juiste kleur te lakken. Naast de bijzonder mooie 
figuren op de wagens, schitterden de Dwarskiekers ook door 
hun prachtige loopgroep. Mooi dat Harbrinkhoek hiermee 
meerdere eerste prijzen in onze optochten heeft behaald. 

Wat het komende carnaval voor ons allemaal in petto heeft 
weten we nu nog niet, maar als we ons beste beetje voorzetten 
en in ons achterhoofd het refrein van Normaal meenemen, dan 
weet ik zeker dat ook de komende editie van hét zottenfestival 
een groot succes wordt!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Wilmien Haverkamp

 Van de voorzitter
Lang verwacht

En toch gekregen. Een duo waarvan de namen al enkele jaren rondzwierf als de Prinsop-

komst weer voor de deur stond. Nu zijn ze er , en als de opkomst een graadmeter was, dan 

staat ons een seizoen met veel bezoekers te wachten. Robin, Arjan, Loes en Anne van harte 

gefeliciteerd met jullie benoeming en ik wens jullie een hele mooie carnavalsperiode toe.

Je bent veel te vroeg
Er is veel over gezegd en geschreven. Het was even een 

domper voor onze hoogheden om hun regeerperiode op deze 
wijze te mogen starten. Maar creatief en positief als ze zijn 
hebben ze dit op een fantastische wijze omgebogen in iets 
moois, JE BENT VEEL TE VROEG. Het leverde weer veel publiciteit 
op voor onze vereniging en overal waar wij arriveerden werd 
deze tune ingezet en uit volle borst mee gezongen.

Joost, Wout, Elise en Iris vanaf deze plek wil ik jullie 
nogmaals hartelijk danken voor jullie inzet en inkleding van 
jullie regeringsjaar en misschien krijgt een bokje nog een klein 
staartje.

In beweging blijven
In beweging blijven om niet in te dutten. Ook dit jaar zijn 

er weer personen die stoppen en aanhaken. Ik wil iedereen 
danken voor de getoonde inzet en enthousiasme. Zonder vrij-
willigers hebben wij als vereniging geen bestaansrecht. 

Dit jaar zijn gestopt: 
Bestuur Janneke Brilhuis (notulist)
Raad van Elf Martijn Egberink, Chiel oude Vrielink 
Dansmariekes Anouk Smook, Pascalle Lucassen, 
 Floor Geitenbeek en Merle Elferink
Wij verwelkomen:
Bestuur Liane Lesscher (notulist)
Raad van Elf Bart Boerrigter, Thijs Busscher en 
 Giel Groothuis 
Dansmariekes Yfke Masselink en Jonne Borggreve

Kurk onder het feest
Kiekersdag is als een goeie fles champagne. Beide hebben 

een goede kurk nodig om het te laten knallen. Een goede kurk 
is de basis onder ons feest, en de basis van ons feest wordt 
gebouwd door de bewoners van ons dubbeldorp.

Kijkend naar de toekomst van ons feest moeten wij onze 
basis niet vergeten. Vanuit deze visie hebben wij de keuze 
gemaakt het feest in omvang niet verder te laten groeien en te 
zorgen voor meer regulering van het aantal bezoekers.

Om dit zo goed mogelijk te ondervangen starten wij vanaf 
dit jaar met de verkoop van entreebewijzen voor Kiekersdag.  
Dit zal alleen gelden voor het avond programma vanaf 18:30 uur.  
Één ieder die voor dit tijdstip het terrein betreedt zal een 
bandje ontvangen, waarmee ook na 18:30 uur toegang wordt 
verkregen. Op deze wijze willen wij ons feest voor iedere inwo-
ners en deelnemer aan Kiekersdag gratis toegankelijk houden.

Verder zullen wij qua veiligheid en toegankelijkheid aanvul-
lende voorzieningen treffen om alles zo soepel mogelijk te 
laten verlopen.

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

Driewerf Alaaf en völle wille, 
Edwin Kroeze 

Voorzitter CV De Dubbelkiekers

Beste lezer,
 Carnaval is een feest welke in ons dorp zorgt voor veel 

saamhorigheid en plezier. Echter zorgt saamhorigheid ook 
voor collectief verdriet op moeilijke momenten.

Vrijdag 10 januari jl. werden wij opgeschrikt met het 
tragische nieuws dat Bart Bloemendaal is verongelukt in 
Reutum. Dit heeft veel indruk gemaakt in onze gemeen-

schap, en is een enorm verlies voor de familie Bloemendaal, 
vrienden, overige familie, buren en bekenden.

Verderop in dit blad zult u een stuk aantreffen waarin 
Bart Bloemendaal en Pim Lenferink aandacht geven aan 

het “boeren protest”.  
In overleg met de familie Bloemendaal is besloten dit 

interview te plaatsen, omdat volgens hen Bart één en al 
boerentrots was en hield van carnaval.

Namens CV De Dubbelkiekers betuigen wij onze innige 
deelneming met het grote verlies van Bart en wensen wij 
de familie Bloemendaal heel veel sterkte en steun in deze 

moeilijke periode.
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Groothandel- en kennispartner 
voor LED verlichting en
zonnestroom systemen

Adviseur in duurzame 
verlichting voor uw 
werk- en sportomgeving.

Adviseur in 
hoogrendement Zon-PV 
systemen
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Slagenweg 6  

7615 NJ Harbrinkhoek 

info@dekikkerpoel.nl 

                         Ruimte, natuur en dier  
                         biedt ieder kind plezier!

Medisch pedicure

LiekeLieke

Medisch Pedicure 
Lieke Geerdink is 
a a n ge s l o t e n  b i j 
Provoet en staat 
geregistreerd in het 
kwaliteitsregister 
voor pedicures. 

Om haar taak als medisch pedicure naar behoren 
te kunnen blijven vervullen volgt ze jaarlijks 
bijscholing. 

www.liekegeerdink.nl

Meer 

info of 

afspraak

maken

via:

info@liekegeerdink.nl
06 20 23 97 91

Medisch pedicure Lieke
Schoolveldstraat 5

Harbrinkhoek



Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Betrokkenheid, begrip en aandacht 
voor uw persoonlijke wensen. 

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

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

Internetcondoleance via: 
www.condoleren.nu

Uitvaarttestament via: 
www.uitvaarttestament.nu

 

Verkoop/Verhuur tijdelijke 
huisvesting 

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

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

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

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

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

Op een koude en donkere vrijdagavond in november maakte de redactie de barre fietstocht 

naar de afgesproken locatie voor een interview met de kersverse Hoogheden van CV De 

Dubbelkiekers. Aangekomen op het adres bleken we bij een prachtig café te belanden.  

Als er geen café meer is in Harbrinkhoek dan maak je er toch zelf één...  

Al snel zouden we merken dat deze heren en dames wel van een feestje houden en tevens 

zeer ondernemend zijn!

 
Ook dit jaar heeft de benoemingscommissie, bestaande uit 

Jos Smook, Carmen Bos en Martin Oude Avenhuis  weer puik 
werk geleverd. Na vorig jaar twee broers aan het roer te hebben 
gehad regeren ook dit jaar twee broers over ons dubbeldorp.  
Dit jaar staan Prins Robin Welman en Adjudant Arjan Welman 
aan het roer van CV De Dubbelkiekers. Zij worden bijgestaan 
door hun partners Loes en Anne. Inmiddels zijn we al weer 
luttele weken onderweg en is dit succes ook weer gebleken, 
complimenten!  
Verderop in het blad zetten we de benoemingscommissie nog 
even extra in de spotlights. Prins Robin en Adjudant Arjan 
hebben als broers een hechte band en kunnen zeer goed met 
elkaar door één deur, hetzelfde geldt voor beide hofdames, 
Loes en Anne. Tijd om eens nader kennis te maken met dit 
Prinsenpaar en de hofdames.

 
Prins Robin Welman zwaait dit jaar de scepter in 

Harbrinkhoek-Mariaparochie samen met zijn Adjudant 
Arjan Welman. Robin, 44 lentes jong is geboren aan de 
Mooievrouwenweg in Almelo en is hier nog steeds woonachtig. 
Robin woont in het ouderlijk huis met zijn partner Loes Beld en 
hun vier kinderen; Nienke, Lotte, Yfke en Guus. Sinds kort is de 
gehele woning compleet verbouwd met een nieuw dak dat wel 
erg veel weg heeft van zijn huidige carnavalssteek. Hofdame 
Loes is 37 jaar jong en komt van oorsprong uit Albergen.  
Met beide een eigen zaak – waarover straks meer - en de 
opvoeding van hun vier kinderen leven ze een druk en onder-
nemend leven. Zoals gezegd wordt Prins Robin bijgestaan 
door zijn lieftallige broertje, Ajudant Arjan Welman, 35 jaren 
jong en woonachtig aan de Achterhoeksweg in Harbrinkhoek. 
Samenwonend met partner en hofdame Anne Heering, 34 jaar 
jong en komt van oorsprong uit Geesteren. Zij zijn samen de 
trotse ouders van hun kinderen; Ise en Duuk.

 
Om dit viertal nog beter te leren kennen hebben we ze een 

aantal vragen voorgelegd:
 

Hoe en wanneer zijn jullie gevraagd  
en wat was jullie reactie?
Prins Robin ontving eind mei 2019 een aantal appjes van 

de benoemingscommissie met de vraag of ze een keer langs 
konden komen om te praten. Na eerst nog enigszins verbaast 
op te kijken kwam al snel het vermoeden waar dit over zou 
gaan. Zo gastvrij als de familie Welman is waren de heren en 
dame van harte uitgenodigd voor een zomeravond onder de 
overkapping. Na een bak koffie met wat lekkers te hebben 
genuttigd kwam als snel het hoge woord eruit: “Robin, wil jij 
dit jaar Prins worden van CV De Dubbelkiekers?” Ondanks dat 
dit wel als muziek in de oren klonk wilde Robin hier eerst even 
over nadenken en bespreken met hofdame Loes. Gaat dit wel 
passen in het drukke ondernemende leven dat beide hebben. In 
eerste instantie was Loes er niet zo happig op en waren er nog 
wel een aantal twijfels. Zo klonken de “Van mij hoeft dat alle-
maal niet hoor, ik sta niet zo graag in de picture en hoe gaan 
we hier tijd voor vrij maken” door huize Welman. 

Ondanks dat er nog vele vragen waren en het bezoek van 
de benoemingscommissie net achter de rug was zijn Robin en 
Loes dezelfde avond nog naar Arjan en Anne geweest. Het was 
Robin wel eens door het hoofd gegaan om Prins te worden en 
hij heeft altijd gedacht, als ze me ooit vragen en we besluiten 
dit te doen, dan doe ik het samen met mijn broertje Arjan. 
Gezien Robin en Arjan ook een aantal huizen in de verkoop 
hebben was er een appje gestuurd naar Arjan dat ze zo even 
langs zouden komen om een sleutel op te halen van het  
desbetreffende huis.

Ook Arjan en Anne hadden een vermoeden dat er iets niet 
helemaal klopte. Dit bleek wel toen Robin direct bij aankomst 
ter sprake kwam: “Ze hebben mij gevraagd als Prins van CV De 
Dubbelkiekers en ik zou jou graag naast mij hebben als mijn 
Adjudant.” Arjan en Anne hoefden niet lang na te denken en 
zeiden beide volmondig, JA. Zonder al een definitief antwoord 
terug te koppelen naar de benoemingscommissie hebben de 
heren en dames direct een paar drankjes en borrels gedaan tot 
in de late uurtjes.  
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Op het heugelijke feit en vooruitkijkend op een mooie periode 
die in het verschiet ligt. Ook voor Loes kwam later het besef 
dat het eigenlijk een super mooie kans is en dat ze ook haar 
Prins op het witte paard had gevonden. Een tijdje later en een 
aantal afspraken met Martin, Carmen en Jos verder kon de 
benoemingscommissie ‘goed gemutst’ huiswaarts keren, de 
hoogheden voor seizoen 2019-2020 zijn aangesteld. 

Opleiding en werk
Robin: “Eerst de HAVO gevolgd en uiteraard behaald 

op de St. Canisius in Almelo, waarna ik het Middelbaar 
Middenstandonderwijs (MMO) ben gaan volgen op het Van Rijn 
College in Almelo en als zaterdaghulp begonnen bij loonbe-
drijf Haarhuis. Wat ik daarna exact wou doen was voor mij een 
lastige keuze, maar altijd wel in het achterhoofd gehad dat ik 
uiteindelijk iets voor mezelf wou gaan doen”. Lachend voegt 
Arjan hier aan toe: “Je hebt ook nog de Universiteit gedaan, 
pannen hangen haha”. “Na heel wat jaren gewerkt te hebben 
als shovelmachinist bij de firma Nijenkamp ben ik vanaf 2001 
begonnen met de handel in units. Eerst nog parttime, maar 
daarna fulltime. Eerst klein begonnen met het opkopen van 
enkele units om die vervolgens op te knappen en te verkopen. 
Inmiddels zijn we gegroeid naar Welman units met vestigingen 
in Almelo en Vroomshoop.  

Gericht op de inkoop, verkoop en verhuur van tijdelijke huis-
vesting, opslag containers en schaftwagens. Geschikt voor 
onder andere scholen, kantoor, kantine, bewoning enzovoorts 
die naar wens van de klant ingericht kunnen worden.  
Daarnaast nog de verhuur van het misschien welbekende ‘café 
op wielen’, puur voor de verhuur voor bedrijfsfeesten en derge-
lijke, alleen is dit door het drukke ondernemende leven op een 
lager pitje te komen te staan”.  
De redactie kan het beamen dat het in ieder geval super 
gezellig in dit café kan zijn, dit is wel gebleken tijdens het 
eieren bakken na de Prinsbekendmaking in november, 
aanrader!

Loes: “Ik ben na de basisschool begonnen op St. Canisius 
in Tubbergen, waarna ik direct daarna de kappersopleiding 
ben gaan volgen. Na dit succesvol te hebben doorgelopen ben 
ik een aantal jaren in loondienst geweest in Tubbergen en in 
Reutum. Toen ik na een aantal jaren de kneepjes van het vak 
dacht geleerd te hebben begon het ook wel te kriebelen om een 
eigen zaak te beginnen. Samen met een compagnon zijn we 
toen voor ons zelf begonnen in Reutum met een eigen kappers-
zaak, genaamd  Lô Elle Haarmode. Het is inmiddels al zeven 
jaar geleden dat ze hier gestart zijn en waar alle Reutummer 
Pinn’n en klanten uit de omgeving met veel plezier naar de 
kapsalon gaan.  

Zo als ze zelf lachend zegt; ‘Knap secuur en niet duur’, daar 
houden ze in Reutum wel van”. 

Arjan: “Ook ik had het geluk dat ik in de achtertuin kon 
studeren op het St. Canisius in Almelo. Uiteraard ook deze jaren 
zonder onvoldoendes doorgekomen en gestart met de vervolg-
opleiding MTS Bouwkunde op het ROC in Almelo. Waarna ik 
ook nog het KOB Aannemersdiploma heb behaald. In de jaren 
erna ben ik bij een aannemers- en calculatiebedrijf in loon-
dienst geweest, zelfs nog bij de oud Hoogheid van de Alberger 
Bökke. Overal met heel veel plezier gewerkt, maar ook ik wilde 
graag voor mezelf  beginnen. In 2009 dan ook begonnen met 
mijn eigen bedrijf, Welman Calculatie. Gespecialiseerd in de 
kostenkant van het bouwproces inclusief de begeleiding en 
advisering.   
Denk hierbij aan haalbaarheidsanalyses, meerjaren onder-
houdsbegroting, beoordeling van meer – en/of minderwerk 
en bouwkundig financiële rapportages ten behoeve van de 
aankoop van vastgoed.”

Anne: “Na de basisschool Aloysius- 
school in Geesteren te hebben doorlopen ben ik ook naar het 
St. Canisius gegaan in Tubbergen. Tijdens de middelbare school 
was ik voornemens om de kappersopleiding te gaan volgen en 
dit ben ik dan uiteindelijk ook gaan doen. Ondanks dat ik de 
kappersopleiding heb afgemaakt, was dit eigenlijk niet mijn 
ding. Ik wil Arjan tegenwoordig zelfs niet eens knippen, haha.  
Met het diploma op zak ben ik begonnen aan de opleiding 
doktersassistente en aan de slag gegaan in een huisartsenprak-
tijk in Hengelo. Vanuit deze praktijk ben ik doorgestroomd naar 
mijn huidige werkgever: ZGT Almelo. Hier beviel het werk me 
heel erg goed en ben ik gevraagd om de opleiding van techni-
sche oogheelkundig assistent te gaan volgen in Utrecht. Deze 
kans heb ik met beide handen aangepakt en inmiddels ben 
ik al weer tien jaar met heel veel plezier werkzaam op de poli 
oogheelkunde in het ZGT te Almelo”. 

Vrije tijd en hobby’s 
Robin:  “Welke vrije tijd bedoel je, die is er niet zo heel veel.. 

haha. Gekheid, naast het runnen van mijn eigen zaak vind ik 
nog wel tijd om leuke dingen te doen. Zo zaalvoetbal ik op 
zondagochtend in de Haambrink en maken we ook graag met 
het hele gezin tijd vrij voor de jaarlijkse vakantie naar de Alpen. 
Ik kan het hele jaar er wel naar uit kijken om fanatiek met Loes 
en de kinderen te gaan skiën. Voor de rest heb ik twintig jaar 
op de motor in Nederland enduro gereden. Enduro rijden houdt 
in dat je een vooraf uitgestippelde route rijdt over onverharde 
wegen, bouwlanden en door het bos. Een echte strijd tussen 
mens, machine en natuur. Wegens tijdgebrek ben ik hiermee 
gestopt, gezien ik van mijn hobby mijn werk hebt gemaakt. 
Verder kan ik genieten als toeschouwer van onze kinderen die 
aan het sporten zijn bij de volleybal of voetbal”.  

Loes: “Qua sport doe ik op het moment niet heel veel, door 
ons ondernemende leven kan ik hier weinig tijd voor vinden. 
Het is een druk gezinsleven – een soort van topsport – dat mij 
met heel veel plezier bezig houdt. Verder probeer ik wekelijks te 

winkelen en gelukkig hebben we hiervoor een online oplossing 
vanuit huis op de bank. Daarnaast ben ik altijd in voor gezellig-
heid, een wijntje en heerlijk bankhangen”. 

Arjan: “Nadat vorig jaar Prins Joost al uit het sterrenen-
semble van M.V.V. ’29 afkomstig was hebben we ook dit jaar 
weer een topatleet uit het 5e elftal, beter bekend tijdens de 
carnaval als CV De Viefkiekers. Samen met Jeroen Egberink 
(lees: Böhme) bestrijk ik de gehele linkerflank. Naast voetballen 
bij het 5e geniet ik ook _erg van de jaarlijkse ski uitjes met 
de voetbal, het gezin en de kameraden. Zoals je kunt lezen is 
gezelligheid maken en een potje bier drinken ook zeker een 
hobby. Heel wat jaren geleden ook nog heel veel geheime 
zender gedraaid bij Station Tukkerteam, maar na die woeste 
periode is dit deels stil komen te vallen. Dit jaar is het tien jaar 
geleden en Station Tukkerteam draaid en wie weet … ”. 

Anne: “In mijn vrije tijd fitness ik heel graag in Tubbergen 
bij de sportschool: Corpus Milon. Verder mag ik uiteraard heel 
graag gaan winkelen of uitgaan met vriendinnen. Dit doen 
we dan ook met enige regelmaat en heel veel lol. Ook met 
hofdame Loes kan ik het zeer goed vinden en zoals je wel 
gemerkt hebt houden wij wel van een beetje gezelligheid. Skiën 
en de zomervakantie in Italië is voor mij ook iets waar we elk 
jaar weer naar uit kijken. Zo hebben we dit jaar nog een gaatje 
kunnen vinden om te gaan skiën met kerst. Gezien het drukke 
programma in de eerste maanden van het jaar, ging dit anders 
niet lukken”. 

 Wat is jullie verleden en ervaring met carnaval 
en onze vereniging CV De Dubbelkiekers?
Robin:  “Vanaf mijn zestiende jaar heb ik altijd samen met 

de kameraden meegedaan aan de optochten in Harbrinkhoek 
en omgeving. We hebben zelfs een keer meegedaan in 
Oldenzaal waarmee we 2.000 euro hebben verdiend. Alleen 
was het prijzengeld dezelfde middag nog weer in handen van 
de Oldenzaalse ondernemers, achja in ieder geval super mooie 
dag gehad. Nu doen we in Harbrinkhoek inmiddels al tien jaar 
mee aan de optocht met de kameraden onder de naam van 
De Pretkiekers. Hier geniet ik altijd van, maar het mooiste 
van de hele carnaval vond ik altijd wel de voorbereiding vanaf 
november. Met veel humor en onder het genot van een paar 
pilsjes vergaderen en bouwen, met als resultaat een mooie 
loopgroep met wagen.  
Puur samen met vrienden en voor de gezelligheid met elkaar. 
Qua feest altijd na de optocht de tent in gegaan en vroeger ook 
nog veel gevierd in Oldenzaal en Geesteren”.  

Loes: “Sinds een paar jaar doe ik mee met de Pretkiekers 
– de kameraden van Robin –, maar vroeger veel meer gekeken 
dan echt gevierd in een optocht. Voor mij geen optochten, 
maar wel vieren van carnaval in de tent zoals in Oldenzaal 
samen met de vriendinnen. Op dit moment zie ik het als een 
leuk feest, gezellig feestvieren en de randzaken eromheen 
vind ik wel prima zo. Wel altijd naar de gala’s geweest in 
Harbrinkhoek en de optochten in Geesteren en Albergen als 
toeschouwer”. 
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Arjan: “Ik ben al sinds jaar en dag lid van zowel CV De 
Dubbelkiekers, de Viefkiekers en de Bergkiekers. Vroeger met 
de kameraden ook zeer prachtige wagens gebouwd en veel 
prijzen binnen gesleept in de gemeente Tubbergen. Overal 
deden we mee, maar voor de prijzen, dat laat alsnog maar 
achterwege. Het waren eigenlijk echte ‘zoepwagens’, hutje op 
de hei zeg maar met veel muziek en twintig kratten bier.

Tegenwoordig mag dit allemaal niet meer en daar valt 
ook wel voor wat te zeggen..  Minder bier meer op de wagens, 
muziek op maximaal 92.5 dBa en natuurlijk altijd lachen”. 

Anne: “Carnaval is er bij mij met de papsleef ingegoten. 
Vanaf de basisschool al in Geesteren meelopen in de optocht, 
vond het destijds al helemaal super. Naderhand ook nog een 
aantal keren meegelopen met Het Peleton in Geesteren”.  Arjan 
onderbreekt en is heel blij dat hij haar nog net op tijd naar 
ons dubbeldorp heeft weten te halen en alsnog een goede 
opvoeding heeft kunnen bij brengen. Anne vervolgt: “toen 
we nog aan de Klösseweg woonden in Harbrinkhoek heb ik 
samen met een aantal dames in de buurt carnavalsvereniging 
De Bergkiekers opgericht.  Dit jaar zal het 5de jaar worden, 
jubileum helemaal top! Qua feest veelal in de diverse tenten en 
kroegen te vinden, waarbij Geesteren en Harbrinkhoek stan-
daard op de agenda stonden. Altijd carnaval, mag bij mij niet 
ontbreken!!!”.

Hoe hebben jullie de periode  
naar de opkomst toe beleefd?
“We hebben dit eigenlijk ervaren als een super leuke tijd, 

terwijl je in het begin echt uitkijkt naar het moment dat je 
op mag komen als Hoogheden bij Residentie Kampkuiper. We 
hebben zoveel gelachen met elkaar en de benoemingscom-
missie dat het seizoen niet meer ongeslaagd kon worden, 
ondanks dat het nog niet begonnen was. Echt een groot 
compliment aan deze commissie, heel erg bedankt! Hele 
complotten werden uitgedacht. Hoe gaan we zo onverdacht 
mogelijk naar de benoemingscommissie toe? Het plan was om 
met de auto van Anne te gaan, gezien die van Arjan en Robin te 
veel opvallen. Bij Restaurant Tibbe op de parkeerplaats zouden 
we van auto gaan switchen en dus in de auto van Anne verder 
gaan richting Carmen. Toen Loes onopvallend bij de auto kwam 
aanlopen trok ze de deur open en stelde de vraag: “Wat zijn 
jullie hier van plan?”. Op dat moment schrokken wij wel even, 
maar later uiteraard alleen maar om gelachen. Bijna bij Carmen 
aangekomen moesten we ook nog voorzichtig zijn gezien de 
heren en dames van de autocross net aan het opbouwen waren, 
maar gelukkig zijn we hier ook niet opgevallen door ons een 
beetje te verstoppen in de auto. Eerst was het best wel makke-
lijk om niks naar buiten te brengen. Elk jaar gingen namelijk 
onze namen wel eens rond en met deze reden hebben we ook 
vaak mensen afwijzend beantwoord op de vraag: Gebroeders 
Welman als Hoogheden dit jaar? Dan zeggen we, we worden 
elk jaar genoemd maar laten de buitenwereld geloven dat we 
het veel te druk daarvoor hebben.  Alleen na de tweede hint 
barste de bom, iedereen kwam namelijk langs of sprak je aan 

over de carnaval. Het was dan ook een hele opgave om het dan 
niet uit te laten lekken. We hebben met zijn viertjes aardig 
wat afgelogen, ook tegen onze eigen kinderen. Die werden 
namelijk ook geappt met de vragen: “Wordt jou vader Prins ?” 
of “Wat leuk dat jou vader Prins wordt!”. Vanaf dat moment 
begonnen de kinderen in huize Welman ook iets te vermoeden. 
Alleen was Loes zo slim om tegen alle kinderen te zeggen: 
“Als wij de nieuwe Hoogheden zijn van CV De Dubbelkiekers 
mogen jullie allemaal een nieuwe telefoon uitzoeken”! Toen 
onze namen al wel een beetje rond gingen in het dubbeldorp 
viel het wel enorm op hoeveel mensen er wel niet langsreden 
om iets verdachts te zien. Het schijnt dat de auto van Nick 
Hulshof en zijn vriendje Martijn Egberink aardig vaak gesig-
naleerd is. Die jongens hebben ook alle tijd van de wereld. Op 
de dag van de opkomst hebben we het om 17:00 uur aan alle 
kinderen verteld aan de keukentafel en ze vonden het alsnog 
helemaal geweldig dat papa Prins zou worden. Wel hebben we 
alle mobiele devices even ingenomen van de kinderen om er 
voor te zorgen dat het sowieso niet naar buiten zou komen. 
Waarna de bom barste en iedereen aan tafel een nieuwe iPhone 
11 op eiste, alleen stond Loes al klaar met een aantal chocolade 
telefoons en het hele feestje ging niet door. Verbazingwekkend 
vonden de kinderen onze benoeming zo mooi dat ze een paar 
uur zonder telefoon prima hebben volgehouden. Samen met 
de benoemingscommissie waren er vele instinkers bedacht, 
maar die moeten maar net gezien worden.. Zo konden we de 
hele dag niks voorbereiden voor het eieren bakken ’s avonds, 
gezien Jarno Busscher en Ramon Lesker de hele dag in de tuin 
aan het werk waren. Ook de boom met verlichting hadden we 
’s avonds aan gedaan en het was Sjaak Kosse die zei: “Als ze nu 
geen Prins meer bint dan snap ik er helemaal niks meer van”. 
Daar waar ze in het dubbeldorp extreem oplettend waren was 
er bij Loes in de kapperszaak bijna niemand die er over begon. 
Zal er vast mee te maken hebben dat ze drukker zijn met 
betalen als een echte Reutummer pinn’n dan met de sociale 
contacten, mooie sloaperds.  Een week voor de opkomst was 
Loes nog even bij Hamer schoenen in Geesteren geweest, waar 
opeens mensen achter in de winkel al Gefeliciteerd begonnen 
te roepen. Het waren Martijn en Marjon Engelbertink. “Hoe laat 
moet wij d’r volgende week ween?”. Dit was wel even schrikken, 
maar later bij de opkomst weer gigantisch om gelachen. Je 
merkte gewoon dat je de hele zaterdag mega zenuwachtig was 
en de hele tijd in de belangstelling staat. De leden van  CV De 
Dwarskiekers moesten zicht verstoppen in de WC zodat wij na 
boven konden. Daarna kijken of familie, buren, vrienden en 
kennissen kwamen aanlopen.., door het raam spieken wie er 
allemaal aan komt.

Wat waren de leukste reacties  
naar aanleiding van jullie aantreden?
“Eigenlijk lukt het niet om echt een bepaalde reactie te 

noemen, maar het is vooral dat je extreem veel appjes en 
berichten op social media ontvangt van mensen waar je het 
niet van verwacht. Om toch een reactie als uitschieter te 
noemen komen we uit bij onze ouders”:

“Beide waren ze een beetje terughoudend gezien het 
drukke ondernemende leven, maar na ze even gesproken te 
hebben vonden ze het zo fantastisch en je kon echt zien dat ze 
heel erg trots waren”. Het klonk nog: “Pa was er ook nog met 
eierenbakken, super gaaf”. 

Hoe gaan jullie met z’n vieren CV  
De Dubbelkiekers verder op de kaart zetten / 
uitdragen?
“Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat carnaval een 

feest is en moet zijn voor iedereen. Voor zowel de kinderen als 
de senioren, het is een feest voor iedereen. Dit heeft ons ook 
gebracht op ons goede doel van dit jaar, de Verjaardagsbox. 
Ieder kind, arm of rijk verdient een feestelijke verjaardag, leuke 
dag weg of mogelijkheid tot sport. Dat is voor ons carnaval, 
iedereen erbij en dan een fantastisch feest van maken. Wat 
goed is moet je goed laten, maar we gaan hierin onze voetaf-
druk nog wel terugzien dit jaar. Verder hopen we dat mensen 
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Rek’n dr op dat wie dit joar met carnaval, Rek’n dr op dat wie dit joar met carnaval, 
donders goat keet’n!donders goat keet’n!

Proclamatie

Ten 1e:
Wie wet nig hoe het der oet zöt, ma wie hopt  
dat de Krön twee keer zo groot wordt

Ten 2e:
ie hopt met mekaar op onmeunig veul plezeer, 
trammelant boetn de deur hoaln en een gigan-
tisch mooie sfeer

Ten 3e:
Wie bint trots op onze boeren , loat ze in Den 
Haag stoppen met ouwehoeren

Ten 4e:
Int doarp hebt wie helaas geen broen cafe, 
doarum hebt wie der zelf ma een biet hoes 
bouwt.  
Doar drinkt wie noe onze koale thee

Ten 5e:
2 joar lenn ging MVV 5 met het kampioenschap 
aan de haal, veur dit joar hopt wie weer op het 
balkon te stoan met de schaal

in grote getalen met ons mee gaan naar alle activiteiten 
en feestjes, zodat we ook kunnen laten horen dat CV De 
Dubbelkiekers weer aanwezig is. Verder kunnen we heel goed 
als viertal met elkaar overweg, we weten wat we aan elkaar 
hebben en vullen elkaar goed aan. Zowel de hoogheden als de 
hofdames, elkaars steun en toeverlaat”. 

Wat verwachten jullie dit jaar  
van de Raad van Elf? 
“Op het moment van schrijven zijn de eerste ervaringen 

zeer goed met deze groep heren. Zowel met de Prinsopkomst 
als de receptie in Geesteren was er een zeer goede opkomst en 
bleek dat het een gezellige groep is, goed bijgestaan door het 
hoofd van de Raad van Elf; Böhme. Wij zijn zeer benieuwd of hij 
op dezelfde manier leiding geeft aan zijn manschappen als bij 
het  5de elftal van  M.V.V.’29 met zijn Duitse aanvoerdersband. 

Verder is ook wel gebleken dat we al veel hebben gelachen, 
geouwehoerd en gedronken. Plezier maken kunnen deze heren 
wel, hier zijn wij niet bang voor. Uit privacyoverwegingen 
zullen we maar geen namen noemen, maar enkelen konden 
zeer slecht wegkomen met eierenbakken. We hebben nog niet 
echt een beeld van alle commissies en wie wat doet binnen 
de vereniging, maar respect is er wel voor. Tot slot willen wij 
graag samen met de Raad van Elf Tubbig laten zien wie de 
Dubbelkiekers zijn”. 

Kunnen jullie de hints uitleggen? 
1. Als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je ze wel.
 Deze hint heeft betrekking op het feit dat er geen cafés meer 

zijn in Harbrinkhoek en Mariaparochie, maar dat zowel Robin 
als Arjan beschikt over een café aan huis. 

2. Ze zijn aardig opgeknapt.
 Robin en Arjan hebben beide hun huizen verbouwd en 

knappen vaak samen huizen op.  
3. Hij heeft de steek al op. 
 
Gezien de vele reacties op de eerste twee hints hebben we 

besloten om de derde hint aan te passen om mensen op 
een dwaalspoor te zetten. Zodat mensen het eerder binnen 
de vereniging gingen zoeken zoals bij Jeroen en Martijn 
Egberink. Die hadden immers toch alle tijd.. Maar deze hint is 
ontstaan dat Robin en Loes een compleet nieuwe kap op het 
huis hebben gezet in de vorm van een steek. 

Waar kijken jullie het meest naar uit 
aankomend carnavalsseizoen? 
Wanneer onze Hoogheden en hofdames hier een korte 

opsomming van maken komt er duidelijk naar voren dat ze 
echt uitkijken naar de eigen activiteiten en/of evenementen 
in het dubbeldorp. Denk hierbij aan de Kiekersdag, de eigen 
gala’s, maar ook vooral het schoolcarnaval en het seniorencar-
naval. Hopend dat onze eigen kinderen het ook een fantastisch 
jaar gaan vinden en waar mogelijk gezellig mee kunnen vieren. 

’s Ochtends een mooi dagdeel met alle kinderen op school en  
’s middags met de bus de senioren ophalen, helemaal 
geweldig. Advocaatje mee en dat gaat helemaal goed komen. 

Om een nog beter beeld te krijgen van onze Hoogheden en 
hofdames lopen we ook nog even een aantal favorietenlijstjes 
door:

Vakantieland:
Robin: Oostenrijk (winter) Turkije of Zuid-Frankrijk (zomer).
Loes: Oostenrijk (winter) en Turkije (zomer).
Arjan: Oostenrijk (winter) en Italië (zomer).
Anne: Oostenrijk (winter) en Italië (zomer).

Drinken:
Robin: Overdag heerlijke koffie, ’s avonds een biertje.
Loes: Heerlijke koude Hugo. 
Arjan: Bier en koffie.
Anne: Droge witte wijn.

Eten:
Robin: Lasagne en huisgemaakte stamppot.
Loes: Trio pinda.
Arjan: Alle huisgemaakte stamppot met veel vlees.
Anne: Carpaccio van Kampkuiper.

FC Twente of kleine broertje Heracles:
Robin: Heracles.
Loes: Geen van beide, M.V.V. ’29 JO-8.
Arjan: Geen van beide, Ajax.
Anne: FC Twente.

Waar kunnen we jullie voor wakker maken?
Robin: Nergens voor, laat mij maar slapen.
Loes: Eénmaal liggen is weg, kan nergens wakker van worden. 
 Het komt dan ook nog wel eens voor dat we het bed 
 niet eens halen en op de bank in slaap vallen. 
Arjan: Skiën in Oostenrijk.
Anne: Laat mij ook maar liggen.

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

Robin: Ruben Alberink, dan kan ik ’s middags om 14:00 uur ook 
 mooi op de bank liggen slapen. Vaste middagslaapje.
Loes: Frank Nijhoff, mooist versierde huis van allemaal. 
Arjan: Jeroen Egberink alias Böhme, beste linksback en 
 aanvoerder van het 5e elftal van M.V.V.’29. 
Anne: Euhm eigenlijk met niemand, heel blij met mijn leven, 
 samen met Arjan en de lieve kindjes.
 

Prins Robin, Adjudant Arjan en hofdames Loes en Anne, 
bedankt voor jullie openhartigheid en fijn dat we jullie nu wat 
beter hebben leren kennen. Heel veel plezier aankomend carna-
valsseizoen. Alaaf! 

Ten 6e: 
Wie hopt dat de hele raad van elf deze carnaval 
geet knall’n, en met alle feestnummers met zal 
lall’n

Ten 7e:
Dankzij oonze hofdames zeet wie dr altijd geknipt 
oet, klere en hoarn netjes, dat doet ze goed!

Ten 8e:
Starterswoningen veur de jeugd in Haarbich, 
zodat ze nich hooft te baaln, dat ze straks gen 
hoes meer hebt wat ze kunt betaaln

Ten 9e: 
De veurjoarsvakantie geet veur heel wat leu dit 
joar nig deur, want wie bint an de macht en dat 
geet veur. En dat geldt ok veur oons breur

Ten 10e:
Ik hop dat onze kinder, van klein tot groot, 
onmeunig met ons met doot

Ten 11e:
Als goede doel wilt wie dit joar iets aan de 
Verjaardagsbox schenkn, omdat wie ok aan deze 
kinder wilt denkn

Wij, Prins Robin en Adjudant Arjan met de hofdames Loes en Anne. Voorgedragen en  

uitverkoren tot Prins en Adjudant van het rijk der Dubbelkiekers
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John,  
bedankt voor jouw 
jarenlange steun  
aan De Dubbelkiekers
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  Blij dat ik glij
Het schijnt dat de Prins, Adjudant en hofdames graag op de piste staan. Op de lange latten 

naar beneden, het diepe in. En dat is wat ze nu ook doen, weliswaar niet op de lange latten 

maar een sprong in het diepe maken ze zeker. Wat staat dit Prinsenpaar, op de lange latten, 

nu allemaal te wachten?

Slalom
Als een ware Alberto Tomba zal dit Prinsenpaar zich moeten 

slalommen over en door de jungle van de carnavalspiste. Het 
begint altijd met een lastig, steil begin waar onder andere de 
opkomst, de eerste recepties en de ontvangst van de hofauto 
voorbij komen. Vervolgens op het iets vlakkere middengedeelte 
waar alle buurdorpen bezocht worden om kennis te maken met 
de mede-prinsen en misschien nog een bezoekje brengen bij de 
eerstgeborene in het carnavalsjaar. Dan zit vlak voor carnaval 
altijd nog een sprong in het parcours waarbij de gala’s met 
een rotsnelheid worden genomen om vlak daarna de eerste 
echte carnavalsfeesten te vieren in Langeveen en Albergen, 
waarna het laatste deel van de slalom het lastigst is met steile 
stukken, moeilijke manoeuvres en zachte sneeuw. Oftewel, 
het carnavalsweekend gaat snel, is zwaar, technisch lastig en 
bij uitstek de plek waar de winnaars van de losers worden 
gescheiden. Menig mens gaat hier onderuit maar de ware, 
getrainde, doorgewinterde wintersporter/carnavaller blijft 
fier overeind. 

Skispringen
Vliegen met de ski’s is 

de tweede discipline die 
Robin, Arjan, Loes en Anne 
goed zouden moeten 
beheersen. Waar Eddy the 
Eagle na een sprong in 
een rolstoel belandde (zeer knap 
gemikt overigens – credits voor 
Herman Finkers), zullen deze 
Hoogheden zich staande moeten 
houden. De klim naar boven is 
zwaar, vanaf het moment dat je 
gevraagd wordt moet je je mond 
houden. De maanden gaan trede 
voor trede voorbij, met in je achter-
hoofd de gedachtes over wat komen 
gaat. Je gaat met volle snelheid 
naar beneden en je weet niet waar je 
terecht komt. Alhoewel, in ieder geval 
op alle gala’s, recepties en met je dikke 

kop in de krant. Dat weet je. Maar strand je na 60 meter en 
druip je af in de achterhoede of zweef je door naar 125 meter? 
Oftewel, houdt de adrenaline van het carnaval je in de lucht of 
haak je op zaterdagmiddag af met een halve longontsteking 
en 42 graden koorts? Net als de bekende Japanse skispringer 
Noriaki Kasai, die bleef vliegen tot z’n 46e levensjaar, moet je 
beschikken over een lange adem en kunnen pieken op de juiste 
momenten. Zie het opstaan na een avondje carnaval zonder 
kater als een piekmoment en Kiekersmiddag als Olympisch 
goud en je glijdt door carnaval als een mes door de boter.

Freestyle
Een iets jongere discipline is de freestyle. Waar het hier 

op aankomt is lef, creativiteit en improvisatie. Je maakt rare 
sprongen in de lucht waarbij je over de kop gaat en draait om je 
as. Neem dit niet te letterlijk als je het podium op moet 
voor een plotselinge speech op het gala van 
pak ‘m beet Langeveen, maar zorg er dan 
wel voor dat je met een onverwachte achter-
waartse opmerking de ‘concurrerende’ 
prinsen om hun eigen as laat draaien. Wees 

creatief op de juiste 
momenten, bestel niet 
voor de tiende keer een 
broodje hamburger maar 
ga ook eens voor dat 
broodje pulled pork!  
Op het eind beslist de 
jury over je prestatie, 

in dit geval zal de Raad van Elf 
deze taak op zich nemen.  
Geschikt als Prinsenpaar of niet, de 
Raad van Elf vergt het oordeel.  
Dat deze 11-koppige jury niet 

de moeilijkste is, is mooi 
meegenomen maar één nooit-
vertoonde truc is wel een 
vereiste om tot winst te komen. 
Wat toveren jullie uit de hoge 

hoed? We laten ons graag 
verrassen!

Bofkont door 
     Krekkers Dames 2
Robin Welman is een bofkont, daar schenken wij graag wat aandacht aan! Een letterlijke en 

figuurlijke bofkont. Want hij pronkt met zijn bedrijf op onze kont. Op 12 dameskonten staat 

geschreven ‘WELMAN UNITS’. Wie kan dat nou zeggen? 

En hoe komt het nou dat uitgerekend hij op onze kont 
staat? Had hij die plek speciaal gereserveerd? Wij denken van 
wel(man). Het is namelijk een echte billenman en zo dus ook 
een echte bofkont. Robin kwam dan ook graag even langs om 
te zien of de bedrukking goed was. Niet zozeer toen de broekjes 
net van de drukkerij afkwamen en nog in de doos zaten. Nee, 
dat deed hij liever toen wij de broekjes aan hadden. Hij pakte 
meteen eventjes het teamfotootje mee. 

Ook pronken wij met hem op onze schouders, natuurlijk 
niet voor niets. Wij staan elke wedstrijd schouder aan schouder. 
Dat begint met het volkslied (wel-nee), dan met het yellen 
met het hele team en dan met het yellen met de basis die die 
wedstrijd speelt. En weet je wat onze yel is? Uiteraard, ‘RO-BIN’, 
dacht het wel-man.. Wel-nee, geintje natuurlijk.

Alle grapjes aan de kant geschoven zullen wij ons even 
voorstellen. Op de foto van links naar rechts de bovenste rij:

Robin Welman (himself), Jeroen Sanders (trainer/
coach), Merle Vellener, Maureen Lesker, Femke Boomkamp, 
Kim Engbers – Tibbe, Marissa Masselink, Bart Snelting 
(Arends houten emballage) en Christel Schmidt (Schmidt 
bouwmachines). 

Van links naar rechts op de onderste rij:
Nikki Lesscher, Lotte oude Mulders, Jet Reinerink, Kim ten 

Velde, Manon Edel en Floor Veldscholten. 

Helaas niet bij op de foto maar ook net zo gek om met 
WELMAN UNITS op de kont en schouders te lopen is Sanne 
Hoek.

Wij spelen in het tweede team van V.V. Krekkers in de derde 
divisie. Sinds dit jaar worden wij gesponsord door drie spon-
soren: Schmidt bouwmachines, Arends houten emballage en 
Welman Units. En natuurlijk lopen wij dit jaar extra trots met 
WELMAN UNITS rond!

Wilt jij nou ook een keer naar onze kont kijken? Of bent u 
oprecht geïnteresseerd in een leuk potje volleybal? Kom dan 
kijken bij een van onze thuiswedstrijden op zaterdagmiddag 
om 14.00 uur. Het voordeel van dit tijdstip is dat we daarna 
samen een (bok)biertje kunnen drinken en een gehaktbal van 
Truus kunnen eten. Graag tot ziens in de Haambrink! 

Wij wensen de gebroeders Welman en hun hofdames een 
fijn carnavalsjaar toe! 

PS: Wist je dat wij Normaal - Deurdonderen (het liedje 
waarmee de Prins en Adjudant opkwamen) in onze inspeelmu-
zieklijst staat? En het nummer daarna? Frank van Etten met 
Huisje op wielen. Wij verwijzen op deze manier met trots naar 
onze sponsor en Prins!
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              Wat een jaar!         Prins Joost I, 
                 Adjudant Wout en         hofdames Elise en Iris

hoeveel Joes – dochter van Wout en Iris – er nog van heeft mee 
gekregen is fantastisch. Als alle kinderen een stukje ouder 
zouden zijn, twijfelen we er niet aan om nogmaals ja te zeggen 
tegen de benoemingscommissie.. Prins Wout en Adjudant Joost 
in 2030.  Het aftreden tijdens de Prinsopkomst is voor iedereen 
een verplichting, maar deze Hoogheden en hofdames hadden 
nog bijna wat anders in petto. “Misschien was een vreemd 
einde ook wel toepasselijk geweest.. waren we maar wegge-
rend”, sprak men lachend. 

Waren jullie nog ergens van onder de indruk als 
hoogheden van CV De Dubbelkiekers? 
Daar waar Elise tegen de carnaval aan kijkt als een gezellig 

feest hebben zowel Joost, Wout als Iris al aardig wat ervaring 
binnen de carnavalswereld. Desalniettemin hebben zij soms 
ook met verbazing staan te kijken. “Het is zo’n leuke vereni-
ging, zo gemoedelijk en nu heb je zelf pas in de gaten wat er 
allemaal gedaan wordt voor je als Hoogheden. De enthousi-
asme en betrokkenheid van de gehele gemeenschap is één 
ding wat heel bijzonder is. Er doen haast meer mensen aan de 
optocht mee dan dat er mensen aan de kant staan te kijken. 
Iedereen doet voor ons mee; familie, buren, collega’s, kame-
raden, de jongens en dames van de voetbal. Echt waanzin, 
iedereen die er aan denkt, die een wagen bouwt en met heel 
veel plezier meedoet. Je wordt het hele jaar geleefd, er is zoveel 
aandacht en zoveel mensen vinden het leuk en willen even een 
praatje maken, de tijd vliegt voorbij”. Voor de vereniging CV De 
Dubbelkiekers klinkt de loftrompet ook over tafel: “De charme 
van het niet officiële is heerlijk en anders dan bij andere carna-
valsverenigingen, het moet niet de overhand krijgen maar dit 
is echt perfect. De impulsieve besluiten en acties van de Raad 
van Elf, echt genoten. Elise voegt toe: ik heb een keer aan Wout 
Busscher gevraagd of hij dit helemaal voor niks deed, helemaal 
vrijwillig. Dit kon ik mij immers niet voorstellen, zoveel energie 
en tijd dat er vrijgemaakt is voor ons als Hoogheden. Hiervan 
was ik helemaal onder de indruk. Er is zoveel vrijwilligerswerk 
gedaan wat je niet weet dat er gedaan is, chapeau.  
Daarnaast hebben we echt twee kippenvel momenten gehad 
die we niet snel gaan vergeten. Ten eerste is het aantal bezoe-
kers op de Kiekersdag in de tent, op het podium en natuurlijk 
op de danstafel. Tijdens de laatste plaat stonden wij met z’n 
vieren op de tafel en klonk ‘Je bent veel te vroeg’ van De Four 
Tak door de speakers. De hele tent deed super mee, maar 
toen de muziek uit ging bleef de hele tent maar zingen. Echt 

kippenvel en zeer indrukwekkend, het duurde echt nog een 
heel tijdje voordat iedereen stopte met zingen. Ten tweede was 
het optreden van de (schoon-)ouders zeer verassend en fantas-
tisch mooi”. Zelfs toen was onze spreekstal meester Prins Joost 
I even stil. “Niet bewust dat onze ouders daar opeens stonden, 
ook bij de aankondiging van de verrassingsact geen idee wat er 
zou gaan komen. We hebben ze wel samen weg zien lopen in 
de polonaise, maar op dat moment totaal niet bij stilgestaan, 
eerder bij een toiletbezoek. Als we het nummer Barcelona van 
Freddie Mercury en Monsterrat Caballe  horen krijgen we nog 
steeds kippenvel, pa & ma nogmaals bedankt”!

Wat zijn of waren de hoogtepunten van het 
gehele carnavalsseizoen? 
 “Om eerlijk te zijn betreffen dit voornamelijk de activi-

teiten die door onze eigen vereniging zijn georganiseerd. Het 
begint voor ons met de receptie en het boogzetten bij zowel de 
Prins als adjudant. Het zijn zeer gezellige feestjes en je beseft je 
dat iedereen speciaal voor ons komt. Iedereen is lief voor je en 
alles is tot in de puntjes geregeld. Het eerste gala, de gemeen-
tegala in Vasse was ook helemaal super. De sfeer zat er super 
goed in wat het tot een zeer leuke avond maakte. Zo waren de 
twee eigen galavoorstellingen ook top, zoals net beschreven 
met het fantastische optreden van onze (schoon-)ouders. 
Ook de afterparty naderhand is een feestje voor in de boeken, 
maar dat wisten we al wel als bezoeker van de gala. Daarnaast 
hebben we heel erg genoten van het kindercarnaval op school 
en het seniorencarnaval bij Kampkuiper. Zoals in onze procla-
matie aangegeven is carnaval een feest voor jong en oud en als 
je dan ziet hoe blij en dankbaar deze mensen zijn, dat doet wat 
met je. De weekenden van alle optochten is natuurlijk ook wel 
een dingetje, heerlijk boven op de wagen, geweldig. Je bent net 
Sinterklaas, iedereen zwaait en is vrolijk.

Absolute hoogtepunt is toch wel de eigen Kiekersdag! 
Nadat we ’s avonds wat gegeten hebben bij de Kampkuiper 
en je terugkomt in de tent, wat een mensen! Opeens heel 
bijzonder. Het was zo gezellig dat we besloten hebben om de 
tent als laatste dicht te doen. Zo hebben we de beveiliging nog 
geholpen om iedereen netjes naar de uitgang te begeleiden. Als 
laatste willen we nog een keer benadrukken dat dit niet moge-
lijk was geweest zonder de Raad van Elf. Heel bijzonder hoeveel 
mensen vanuit de vereniging altijd met ons zijn mee geweest 
naar alle activiteiten. Altijd volle bak en natuurlijk altijd veel 
kabaal, SUPER”!

 

Halverwege november, het zit er op. De veren van Prins Joost en Adjudant Wout worden 

vakkundig door onze voorzitter met de heggenschaar door midden geknipt om vervolgens 

onze nieuwe Hoogheden voor dit carnavalsjaar door het doek naar voren te laten komen. 

Voordat het zover was lieten Joost, Elise, Wout en Iris  (on)gecensureerde beelden voorbij 

komen via de beamer van het afgelopen jaar, een komische terugblik die voor velen zeer 

herkenbaar was. 

Beeldmateriaal van zeer gezellige afterparties tot het 
Seniorencarnaval en van het Boogzetten tot onze eigen 
Kiekersdag passeerden de revue. Een aantal weken later zat de 
redactie klaar bij dit viertal met een lijst met brutale vragen 
om de leukste verhalen van het afgelopen jaar naar boven te 
halen. Veel gelach en mooie herinneringen kwamen boven. 
Zo lukte het Joost en Elise tijdens ons gesprek niet om, zoals 
in de proclamatie opgenomen, steeds elf minuten te vroeg 
te komen..  Voordat we ons konden richten op het geplande 
gesprek passeerden al de eerste verhalen over het eierenbakken 
na de Prinsopkomst van dit jaar. Weten wat deze hoogheden en 
hofdames hebben ervaren? Lees snel verder... 

Hoe hebben jullie afgelopen carnavalsseizoen 
ervaren met z’n vieren?
Zonder dat één iemand alleen het woord 

neemt, begint iedereen uit enthousi-
asme te reageren op de gestelde vraag. 
Machtig mooi, heel erg leuk, super 
en andere lovende woorden komen 
over tafel. “Het was zo belachelijk 
gezellig, leuk en een eer dat de tijd 
echt voorbij is gevlogen. 
We hebben heel veel lol 
gehad, omdat ondanks 
dat er een geweldig 

draaiboek voor je klaar ligt best veel dingen onwennig waren. 
Dingen die je niet had verwacht of dat je opeens moest 
anticiperen op een bepaalde situatie met een microfoon in 
de hand”. Daar waar Elise vorig jaar in het begin nog dacht 
‘waar beginnen we in godsnaam aan’, was het moment voor 
beide dames na het bokverbranden sprekend. Met een visje in 
de hand kwamen de tranen over de wangen en kwamen Elise 
en Iris woorden te kort. “De reactie van alle aanwezigheden 
en in het bijzonder de Raad van Elf waar je heel veel tijd mee 
hebt doorgebracht was echt hartverwarmend. Ondanks dat 
we hebben ervaren dat een stukje plankenkoorts is verdwenen 
en je makkelijker omgaat met in de spotlights staan was dit 

even een moment waarbij er wel beeld was maar geen 
geluid”. Joost vult aan: “De relatie tussen ons was echt 

TOP, wij als broers kennen elkaar natuurlijk heel lang 
en hoeven elkaar maar aan te kijken en zijn het al 

eens met elkaar. Je voelt elkaar heel goed aan en 
dat loopt heerlijk, gewoon super gaaf. 

Eerlijk gezegd had ik dit ook niet 
met een andere adjudant en 

hofdames willen doen. We 
hebben elkaar nog beter 

leren kennen dan we al 
wisten”. “De maanden 

van de (valse) start 
met de opkomst 
tot het aftreden 
hebben echt 
een bijzonder 
plekje bij ons 
kregen, ook 
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De andere kant van de medaille; was het zwaar, 
hoe ging het fysiek en zag je soms ergens tegen 
op? Jullie lijfspreuk was immers.... Alles van stal 
voor een dubbel en dwars carnaval.
 Joost: “Eigenlijk heb ik bijna geen fysiek zware momenten 

gehad tijdens de carnavalsperiode. Alleen de dag na het 
boogzetten hadden we met alle hoogheden van de gemeente 
Tubbergen een activiteit staan, namelijk pannenkoeken eten en 
de gemeentelijke foto maken. Alleen gingen de pannenkoeken 
deze dag bij mij nauwelijks naar binnen, mijn honger was nihil 
en echt lekker te pas kon ik ook niet zeggen. De eerste dagen 
na afloop van de carnaval kon ik helemaal niet slapen, ik lag te 
trillen, te zweten en te rollen. Toen neefje Cas opgebeld – die in 
de Raad van Elf zit – en die gaf aan dat dit doodnormaal was, 
afkickverschijnselen”. 

 Elise: “Gezien ik in een ploegendienst werk, heb ik ook 
bepaalde nachtdiensten moeten draaien. Hier kon ik soms 
wel tegen op zien als we dezelfde dag van alles op de planning 
hadden staan met de carnaval. Daarnaast zag ik er soms tegen 
op om op het podium te staan terwijl je eigenlijk weinig hoeft 
te doen. Echt fysieke problemen heb ik niet ondervonden, je 
leeft op een gegeven moment op de automatisch piloot en 
alles gaat vanzelf. ’s Avonds dacht je soms van: ‘moeten we er 
zo vroeg weer uit’,  maar bij wakker worden spring je bijna je 
bed uit van enthousiasme. Vlak na de carnaval ging het fysiek 
wel wat minder. Niet van al het feesten, maar na een heerlijk 
weekje met Joost geskied te hebben brak ik mijn voet met de 
voetbal. Ik was immers al niet genoeg op het werk geweest, 
zeven weken het been hoog houden en weinig doen. Voor Joost 
was deze periode een hel. Hij mocht gaan leren schoonmaken 
en dergelijke”. 

 Wout: “Qua korte nachten ben ik wel wat gewend en 
gezien ik geen alcohol drink was ik elke ochtend weer topfit, 
geen centje pijn. We hadden er tevens elke dag zin in en het 
sfeertje zat er altijd direct goed in, dus geen reden om ergens 
tegen op te zien. Na de carnaval hebben ook wij direct de 
koffers gepakt voor een vakantie naar Oostenrijk. Hierdoor 
vielen we niet in het spreekwoordelijke zwarte gat, maar 
gingen lekker op de zelfde tour door”. 

Iris: “Ik vond het absoluut niet zwaar klinkt het overtui-
gend over de tafel. Je kon best wel bijslapen gezien het lange 
seizoen.’s Morgens kon het nog wel even zwaar zijn, maar met 
iedereen om je heen ging dat fantastisch. Viel 100% mee. Wel 
zag ik ook op tegen de werkdagen als je bijvoorbeeld op zondag 
een zeer gezellig gala hebt gehad. Even doorbijten en het ging 
wel weer”. Mijn vriendinnen zeiden op een gegeven moment 
echt: “Iris je bent niet kapot te krijgen, wat een energie”!

 
Te combineren met werk en oppas?
“Eigenlijk was dit voor ons allemaal anders, gezien we 

allemaal heel ander werk hebben en Joost en Elise nog geen 
kinderen hebben. We wisten wel van te voren hoeveel tijd het 
ging vergen gezien je een top draaiboek vanuit de vereniging 
hebt gekregen. Je weet vroegtijdig exact waar je aan toe bent, 

waardoor je van te voren heel goed kunt plannen. Daarnaast 
was het een lang carnaval seizoen, waardoor niet alle activi-
teiten zo kort op elkaar zitten. Hierdoor viel veel te combineren 
en te regelen. Joost zijn werkgever had zelfs een advertentie 
geplaatst in het Dubbelkiekersblad: tijdelijke vacature voor 
Joost zijn functie. Bij interesse kon je bellen met het genoemde 
nummer, liet dit nou Joost zijn eigen nummer zijn. Voor Elise 
was het iets lastiger gezien ze net een nieuwe functie had en 
eigenlijk zo weinig mogelijk vrij wil nemen, gezien ze ook nog 
graag in de zomer op vakantie wil. 

Ondanks dit heb ik weinig gemist bij de carnaval, want 
ik mocht zelf het rooster inplannen en had lieve collega’s die 
diensten wilden overnemen. Daarnaast ontkom je er niet aan 
om het vroegtijdig bekend te maken aan je werkgever, omdat 
je in de drukke periode bijna volledige weken vrij bent. Voor 
de rest scheelt het natuurlijk wel dat wij nog geen kinderen 
hebben. Voor Wout en Iris was het eigenlijk slecht combineren 
en we hebben qua werk aardig wat weg moeten strepen, het 
is allemaal goed geregeld door collega’s maar het is wel lastig 
om te regelen. Uiteindelijk zijn we alle weekenden vrij geweest 
waar ik mijn collega’s ook heel erg dankbaar voor ben. Met de 
carnaval hebben we drie weken vakantie gehad en iedereen wil 
wel oppassen. Eigenlijk is het veel relaxter carnaval vieren dan 
andere jaren. Alles is bekend je hoeft nergens achteraan, terwijl 
we normaal van alles deden bij de Dwarskiekers; schminken, 
alles regelen, gala’s voorbereiden van Wout en dergelijke. 
Daarnaast scheelde het dat de kinderen het heel erg leuk 
vonden en het meeste ook nog begrepen als ze mee gingen of 
dat papa en mama weg moesten”. 

Advies aan toekomstige hoogheden
“Het klinkt misschien altijd een beetje cliché, maar als je ze 

vragen en het past enigszins, altijd ja zeggen. In het begin zijn 
er veel twijfels, maar het is zo’n bijzondere tijd die je niet wilt 
missen. Je maakt iets mee wat je niet heel veel vaker mee gaat 
maken. Je leert de carnaval op een andere manier kennen, veel 
leuker dan we eigenlijk er naar keken. Belangrijkste is eigenlijk, 
geniet ervan want het is zo weer voorbij. Daarnaast is het gaaf 
hoe je iedereen binnen de vereniging en voornamelijk binnen 
de Raad van Elf leert kennen. Je drinkt een pilsje met jongens 
waar je anders geen pilsje mee zou gaan drinken. Je bouwt echt 
een hele nieuwe kring met leuke contacten op. Ondanks dat 
het aftreden een kleine formaliteit is, meer een soort reünie, 
moeten we wel meegeven dat we er van overtuigd zijn dat de 
nieuwe Prins en adjudant er een mooi jaar van gaan maken.  
Er was een super goede opkomst bij het eieren bakken in ‘het 
café op wielen’ bij de familie Welman. Een mooi afscheid was 
het vele draaien van het plaatje van ‘Janny de Bruin, hartelijk 
dank’ in de trailer”. 

Welke verbeterpunten zijn er te noemen?
- Achteraf denk je soms dat sommige dingen anders hadden 

gekund, maar op het moment zelf red je jezelf wel en maak 
je andere keuzes. Uiteindelijk haal je het maximale eruit.

- Een hoffotograaf, voor zowel gecensureerde als ongecensu-
reerde beelden. Lijkt ons zeker een meerwaarde.

- Dat de voorzitter tijdens ons aftreden wel de handschoenen 
bij zich heeft en aan doet.

- Luister als vereniging goed naar de tips van de oud-hoog-
heden, hier haal je veel voordeel uit en scheelt commotie. 

Kunnen jullie het afgelopen jaar samenvatten  
in een zin?
“We hebben alles van stal gehaald, voor een dubbel en 

dwars carnaval”. Onze lijfspreuk, maar ook iedereen die 
betrokken is geweest heeft hier aan bijgedragen. Machtig, 
super bedankt!

Zijn er mooie anekdotes of spreuken die 
afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd? 
“Nou en of die er zijn, we zullen ze aanvullen met een extra 

toelichting”. 
- ‘Je bent veel te vroeg’, als één van de Hoogheden uit 

de gemeente Tubbergen hadden we veel te danken aan 
Tubbergen Nieuws. De vereniging had nog nooit zoveel PR 
gehad….

- ‘Aaaaah, wat groot’, bij het bekijken van de statiefoto die 
groot op de Dubbelkiekersbus staan afgebeeld. Niet verwacht 
dat ze zo groot zouden zijn. 

- ‘Hej alles bie oe.. munten, scepter, steek’, altijd bij het 
instappen en uitstappen van de hofauto kregen we dit mee 
van onze hofchauffeur. Voortgekomen uit het feit dat er ooit 
ene Erik Engbers Prins was van de Dubbelkiekers en hij nog 
wel eens wat vergat.

- ‘Het vele aanhoren van de platen en bewegingen van 
Schummi en Oude Pekela’, dit waren wel de veel gehoorde 
platen van het seizoen, waarbij de theme van Schummacher 
geniaal is. 

- ‘Hier hej de sleutel, jij bent nuchter en zorg maar dat ze eruit 
komen’, bij een afterparty bij de voorzitter was de heer des 
huizes het zat en ging naar boven zonder de gasten naar 
huis te sturen. Wout (nuchter) kreeg de sleutel en mocht 
afsluiten. Hier hebben wij gezamenlijk met de Raad van Elf 
dankbaar gebruik van gemaakt. Toen Edwin de volgende 
morgen wakker werd kwam hij erachter dat er een stukje 
binnenhuis architectuur was uitgevoerd. Alles was netjes 
omgewisseld, de hele beneden verdieping was anders inge-
deeld tot de kopjes en het bestek aan toe. 

- ‘Alles onder de 40% is geen borrel’, bij een afterparty bij 
Joost thuis kwamen er heerlijke eten- en drinkenswaren op 
tafel. Maar volgens een van de heren was het percentage op 
tafel te laag, om vervolgens niet meer te weten hoe je thuis 
bent gekomen. Lekker spul; Tequila, Cointrieu en dergelijke.

- ‘Wout, waar zijn jullie ik zie niemand meer’, bij het dweilen 
zijn we ook even langs het dorp gegaan waar Iris van 
oorsprong vandaan komt, alleen vond Iris het zelf zo gezellig 
dat ze de bus heeft gemist. Wel toepasselijk dat niemand 
aan Iris had gedacht. Gelukkig waren we nog geen 200 meter 
aan het rijden en viel de schade mee. 

- ‘De Alberger Bökke hebben een geit verbrand in plaats van 
een bok’, het geschapen deel was niet meer, maar waar deze 
is gebleven weet niemand meer.. Een geintje omtrent wat 
vuurwerk van deze heren is gelukkig nog netjes opgelost. 

- ‘Atje van de sfeer’, dit zingt Joes - dochter van Wout en iris – 
af en toe nog op school als ze haar beker omhoog houdt om 
wat te drinken. 

- ‘Papa hoef je nou nooit meer je pak aan en ben ik nu geen 
prinses meer’, betreft weinig uitleg. Wel hebben we dit aardig 

vaak aan moeten horen, gezien ze het zo prachtig vond.  
- ‘Ben je nou Robin of Arjan’, zo sprak Jessica oude 

Hendriksman Joost na de opkomst van de nieuwe 
hoogheden aan, terwijl Joost en Wout net waren 
afgetreden. 

Ook dit was weer een fantastisch seizoen, wat 
hebben jullie genoten en wij van jullie. Via deze 

weg willen wij jullie, Hoogheden en gevolg 
van het afgelopen jaar enorm bedanken. 

Jullie hebben CV De Dubbelkiekers weer 
goed op de kaart gezet. Onder leiding 

van Prins Joost I , zijn rechterhand 
adjudant Wout en de hofdames 
hebben we weer vele hoogte-
punten beleefd die we niet snel 
gaan vergeten. 

Onwijs bedankt!
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Kleurplaat

Naam:      Leeftijd:   Telefoonnummer:

Kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij een buurman of buurvrouw. Zo hopen we dat jeugd en senioren elkaar opzoeken.

autoruitschade...
particulier of bedrijf

alle verzekeringsmaatschappijen

scherpe tarieven

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

www.sterinautoruiten.nl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mensink Autoschadeherstel B.V.
Nobelstraat 9
7651 DD Tubbergen
0546-621491

info@autoschadeherstelmensink.nl
autoschadeherstelmensink.nl
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      De bok is verbrand,      het askruisje is gehaald
Het feesten met de Raad van Elf wordt verruild voor het 

werken met collega’s, de hofauto wordt verruild voor je eigen 
auto, de steek gaat de kast in en het pak op de hanger.  
De agenda lijkt leeg en vanavond geen feest, zit het er op? 
Niets in minder waar, gelukkig het jaar is nog niet om.

De Autorodeo Harbrinkhoek is al jaren een groeiend 
evenement en ook de carnavalsklasse is een groot succes. Na 
het checken van de vloeistoffen, het wisselen van een aantal 
banden en het aanbrengen van stickers was deze klaar voor de 
strijd. Na drie manches met uiteenlopend resultaat door onder 
andere lekke banden afgewisseld met een goede kwalificering 
was de dag ten einde.  Het was een gave en uitstekend geor-
ganiseerde dag door de Autorodeo Harbrinkhoek. Koen Oude 
Vrielink bedankt voor je dikke wagen!

Van CV de Venfluiters kregen wij tijdens de sleutelover-
dracht de uitdaging om als carnavalsvereniging mee te doen 
aan hun jaarlijkse zeepkisten race. Voor alle verenigingen werd 
er door de Venfluiters een zeepkist ter beschikking gesteld 
maar het maken van een eigen had de voorkeur. Tijdens het 
bezoeken van de verschillende wagenbouwers troffen we bij 
CV Noord Proost een aantal attributen die uitermate geschikt 
waren voor het bouwen van een zeepkist.  

Een raket, een ruimtewezen en een aangepaste mammoet-
skelter werden in een zaterdag omgebouwd en gedoopt tot 
een zeepkist voor de “De Dubbelvliegers”. Als “Dubbelvliegers” 
waren we niet de snelste maar werden wel beloont met een 
prijs voor mooiste zeepkist. CV Noord Proost bedankt voor het 
medemogelijk maken,  Jarno, Chiel en pa bedankt voor het 
helpen bouwen. 

Tijdens het maken van de gemeentefoto met alle hoog-
heden gaf Sleuteldorp Vasse de voorzet voor een team dat 
zou deelnemen aan de Samenloop voor hoop. Alle hoogheden 
van de gemeente hebben samen een team gevormd dat in het 
weekend van 21 en 22 september haar steentje bijdroeg voor dit 
goede doel. Een ieder die op zijn of haar manier heeft bijge-
dragen aan deze loop, petje af!

Mijn Dorp 2030 en het maatschappelijk akkoord, iedereen 
heeft deze woorden vaak voorbij horen komen de afgelopen 
tijd. Door de gemeente werden wij als Carnavalsvereniging 
gevraagd ook ons steentje bij te dragen aan het maatschap-
pelijk akkoord en een verbindende rol te vervullen. Dit sloot 
mooi aan bij ons goede doel, buurtkamer “De Noaber”. In 
overleg met de dorpsraad is er begin Oktober een activitei-
tenbord geplaats in de Haambrink waar o.a. de bezoekers van 
de buurtkamer kunnen zien welke activiteiten er de komende 
maanden zijn. Ook kan er via dit bord een aanbod of oproep 
gedaan worden tot ruilen van een dienst. Via deze weg willen 
wij de Dorpsraad, de Haambrink en “De Noaber” bedanken en 
iedereen aan te vragen eens een blik te werpen op het bord dat 
in de Entree van de Haambrink hangt.

Iedereen bedankt namens Joost en Wout Elise en Iris
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Data die u niet mag missen!ZONDAG 26 JANUARI: DANSGARDECONCOURS FLERINGEN
 

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

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

 
tweede prijs in de wacht gesleept. De aanvang van het dansgardecouncours is om 13:00 uur. 

WOENSDAG 29 JANUARI: BEKENDMAKING HOOGHEDEN ST. ALPHONSUSSCHOOL

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

 
als de onderbouw. Prins Robin, Adjudant Arjan 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 08.00 uur.ZATERDAG 8 FEBRUARI: BONTE AVOND CV DE DUBBELKIEKERS

 
Op zaterdag 8 februari is de eerste van twee te houden gala’s. Prins Robin, Adjudant Arjan, 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 9 FEBRUARI: BONTE MIDDAG CV DE DUBBELKIEKERS
 

Op zondag 9 februari is de tweede van twee te houden gala’s. Prins Robin, Adjudant Arjan, 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 14 FEBRUARI:  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 14 FEBRUARI: SENIORENCARNAVAL 

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 22 FEBRUARI: KIEKERSDAG 2020 
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.MAANDAG 24 FEBRUARI: ROSENMONTAG 

Elk jaar gaan we weer met de grote Dubbelkiekersbus(sen) op pad om er met elkaar een gezellig dag van 

 
te maken. Op deze dag zullen we verschillende feestlocaties gaan bezoeken van bijvoorbeeld Stadlohn tot 

 
Vasse en van Rheine tot Tubbergen. Zin om dit feestje met ons mee te vieren ? 

 
Meld je aan via secretariaat@dedubbelkiekers.nl !DINSDAG 25 FEBRUARI: BOKVERBRANDEN  

Na een leuke dag te hebben gedweild met een door de hoogheden opgezet programma staat ’s avonds het 

 
bokverbranden op eht programma. 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 26 FEBRUARI: ASWOENSDAG 
Prins Robin,  Adjudant Arjan, 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.  

Carnaval 
met Fokke & Sukke

Waarom begint het nieuwe carnavalsseizoen  
op de elfde van de elfde?
Elk jaar barst op 11 november het carnavalsseizoen los in 

diverse streken van ons land. Carnaval is pas in het nieuwe jaar 
(om precies te zijn 40 dagen voor Pasen). Vroeger waren mensen 
veel bijgeloviger dan we nu zijn. Zo hadden getallen vroeger ook 
een symbolische betekenis. En het getal 11 stond bekend als het 
gekkengetal. Het getal van de dwazen en narren. Het wordt zo 
genoemd, omdat het tussen de 10 (het volmaakte getal) en de 12 
(het heiligengetal) staat. Daarnaast bestaat het getal 11 uit twee 
keer een 1, wat staat voor gelijkheid. Met carnaval is iedereen 
gelijk. Het getal 11 speelt een belangrijke rol in de omgedraaide 
wereld van het alle daagse leven, waar carnaval ook een symbool 
van is. Want laten we eerlijk zijn de wereld staat tijdens carnaval 
op z’n kop. Het is compleet omgedraaid en er zijn genoeg 
dwazen en narren te vinden. Dus ja, daarom begint het carna-
valsseizoen officieel op de elfde van de elfde. 

Waar komt de term dweilen vandaan?
De term ‘dweilen’ - als in van kroeg naar kroeg gaan, zoals we 

tijdens carnaval vaak gebruikt wordt - stamt af van de betekenis 
‘doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven’. Vaak wordt 
er gedweild onder begeleiding van carnavalskapellen die voor 
de nodige muziek onderweg zorgen, ook wel dweilorkesten 
genoemd. De dinsdag voor Aswoensdag wordt er ‘gedweild’ 
waarna ’s Avonds het bokverbranden op het programma staat.  
Aan alles komt een eind en dus helaas ook aan het carnavals-
seizoen. In Kiekersland “vieren” we dat ritueel en traditioneel 
met het verbranden van een bok bij onze residentie Kampkuiper. 
Een indrukwekkend vuurwerk sluit vervolgens definitief af met 
de alleszeggende Twentse tekst “goodgoan”, waarmee ook wordt 
bedoeld dat iedereen volgende jaar “weerum mot kommen”!

Waarom verkleden tijdens carnaval?
Vroeger werd carnaval gezien als een heidens feest en was het 

verboden. Daarom gingen de mensen verkleed om niet herkend 
te worden. Het ging erom dat iedereen gelijk was en je dus niet 
de verschillen tussen arm en rijk kon zien. Toen de kerk uitein-
delijk besloot het populaire volksfeest te omarmen en er een 
katholieke traditie van te maken, bleven de kostuums bestaan. 
In de oudheid droegen de mensen vaak alleen een lappenkleed 
of een laken over hun hoofd. Door de eeuwen heen werden de 
verkleedpartijen uitgebreider, van politieagenten tot levensgrote 
knuffelberen; tijdens carnaval kun je ze allemaal tegenkomen. 
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Route optocht 22 februari
LET OP, DE ROUTE IS AANGEPAST!!!LET OP, DE ROUTE IS AANGEPAST!!!

Dit jaar zal de optocht niet eindigen bij onze residentie Kampkuiper maar bij de parkeerplaats van MVV’29. 
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel kinderen lopen rondom Kampkuiper. Om de veiligheid te vergroten, hebben we 

er voor gekozen dat de deelnemers en wagens eindigen bij MVV’29. 

De route ziet er als volgt uit:

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 – Haarbrinksweg – Kottestraat –  
Pastoor Eshuisstraat – Frielinksstraat – Almeloseweg – Parkeerplaats MVV’29

Graag willen wij alle omwonenden aan de optocht verzoeken 
de route zo veel mogelijk obstakelvrij te maken, zodat de stoet 
ongehinderd doorgang kan vinden!

Aan alle aanwonenden, alvast bedankt voor de medewerking.

Ook het reglement is op bepaalde punten aangepast. 
Namens de optochtcommissie willen we iedereen allen 

alvast veel plezier wensen tijdens de optocht! We hopen er dit 
jaar, wederom, een grandioos feest met elkaar van te maken!!
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Politiek en Carnaval...  
      twee uitersten?

Uw redactie zoekt het uit
We gaan in gesprek met Jasper Oude Vrielink (22), zoon van Paul en Gini  

en met Joost oude Geerdink (29) zoon van Henny en Anita.

Beide heren hebben op 
onze St. Alphonsusschool 
de basis gelegd voor hun 
latere studie. Jasper studeert 
rechtsgeleerdheid aan de 
Universiteit van Groningen 
en werkt parttime bij bouw-
onderneming VolkerWessels.

Joost is na de CIOS sport 
& bewegen en de Pabo full-
time te vinden aan het Pius 
X College in Almelo.

Het raadslidmaat-
schap van het CDA in 
Tubbergen hebben ze beide 
gemeenschappelijk.

Beste lezer, u vraagt 
zich misschien af, hoe komen die twee twintigers aan een 
raadszetel...

Jasper is vanuit zijn opleiding geïnteresseerd in nieuws 
en actualiteit. Hij wil zich inzetten voor leeftijdsgenoten 
(lees jeugd), een goede busverbinding, zorgen voor werk en 
wonen zodat studenten uit ons dubbeldorp na hun studie 
in Amsterdam, Utrecht of Groningen graag “terug naar huis 
willen”. Hiervoor zijn goede woonvoorzieningen nodig maar 
ook uitdagende banen in hippe bedrijven.

Joost heeft de politiek vanuit huis met de paplepel inge-
goten gekregen. Iedereen zal pa Henny kennen als raadslid 
en wethouder. Joost is geïnteresseerd in gemeentepolitiek 
en wil graag voor mensen in de gemeenschap klaarstaan. 
Als raadslid is hij dicht bij de bron en kan zo problemen in de 
fractie bespreken. Voorzieningen behouden, levenslang wonen 
in Harbrinkhoek-Mariaparochie, mensen verbinden, dat is waar 
Joost voor staat. Volgens hem is hiervoor absoluut een café 
nodig en hij wil er alles aan doen om dit gerealiseerd te krijgen.

We zijn benieuwd of we onze Jasper of Joost eens met 
Minister President gaan aanspreken;

Nou beste lezers, de bescheiden Joost ziet zijn rol als 
raadslid. Het beste voor Tubbergen maar zijn eigen dorp op 
nummer 1! Maar voor een dag? Ja, graag!

Het stikstofbeleid gaat er 
dan af, Natura 2000 gebieden 
worden gereduceerd, we 
blijven 130 km/u rijden. We 
zijn dan als Nederland niet 
meer het braafste jongetje 
van de klas, maar gaan voor 
leefbaarheid. Kijk, die man 
weet van aanpakken.

Jasper heeft geen ambitie 
in Den Haag. Maar ja… De 
besluiten worden wel daar 
genomen en je hebt er een 
breed bereik. Eenmaal in Den 
Haag kun je afscheid nemen 
van het leenstelsel en de 
stufi terugbrengen maar ook 
gemeente Tubbergen op de kaart zetten. Ook een rem op het 
doorslaan in duurzaamheid is een actiepunt. Daar heeft hij een 
dagelijks ritje Tubbergen-Den Haag wel voor over.

Dus toch misschien beste dames en heren, Minister 
President Jasper Oude Vrielink. Hoe klinkt dat. 
Goed… terug naar de realiteit en terug naar ons dubbeldorp. 

De ambitie iets teruggeschroefd maar niet minder van 
belang.

Zien de heren zichzelf in de toekomst als Hoogheden bij de 
Dubbelkiekers op het podium? Uw interviewer heeft over-
wogen de antwoorden discreet te houden om de benoemings-
commissie niet voor de voeten te lopen. Maar u bent natuurlijk 
te nieuwsgierig en we kennen in uw Dubbelkiekersblad geen 
censuur. Jasper komt met een mwwaaahh, de spotlight en 
verplichtingen hoeft allemaal niet zo. Een biertje later echter 
ziet hij toch wel een rol als Adjudant, als een goede kameraad 
hem vraagt...

Joost heeft voor zijn antwoord geen duwtje nodig. Als de 
vraag komt zegt hij JA. Misschien zien we als Adjudant wel een 
oud-benoemingscommissielid? Beide zijn sowieso al jaren bij 
onze Kiekersdag te vinden. Langs de optocht en bij het grote 
feest. Ook dit jaar natuurlijk, spreek ze gerust aan of drink een 
biertje met deze spontane mannen! 
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       Reglement       optocht 2020

Inschrijving:
Kleine loopgroepen
Hieronder verstaan we een groep van 1 t/m 10 personen. 

Grote loopgroepen
Hieronder verstaan we een loopgroep vanaf 11 personen.  
Schrijft een deelnemer zich in bij de loopgroep maar neem 
je toch een wagen mee, dan wordt dit niet meegenomen in 
de jurering. Of de organisatie verplaatst u naar de categorie 
wagens. Een mogelijke kleine muziekwagen die uitsluitend 
bedoeld is voor muziek, is toegestaan. 

Basisschoolleerlingen
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de 
basisschool.

Wagens
Je kunt je opgeven voor de categorie wagens. De organisatie 
bepaalt bij aanvang van de optocht of de groep onder de cate-
gorie kleine of grote wagens valt. Er dient één aanspreekpunt 
bij de wagen aanwezig te zijn die de organisatie ontvangt. 
 
1. Kleine wagens: 
Dit is een wagen korter dan 7,5 meter, inclusief dissel, exclusief 
het gemotoriseerd of ongemotoriseerde voertuig, tenzij het 
gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde 
thema. Dan valt het onder de grote wagens.

2. Grote wagens: 
Dit is een wagen langer dan 7,5 meter, inclusief dissel, exclusief 
het gemotoriseerd of ongemotoriseerde voertuig.

Je kunt je inschrijven voor één onderdeel. De optochtcom-
missie bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. 
De uitbeelding mag niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury 
samen met de optochtcommissie de classificatie bepalen.

Nummering
De deelnemende wagens en loopgroepen worden genummerd 
met, voor elke categorie, een eigen kleur.  

Richtlijnen
De optochtcommissie heeft deze 
richtlijnen opgesteld om problemen 
voor, tijdens en na de optocht te 
voorkomen.  
Dit reglement is te vinden op  
www.dedubbelkiekers.nl.  
Ook kan het reglement worden 
aangevraagd via  
optocht@dedubbelkiekers.nl of bij 
Nolan Leus, aanspreekpunt vanuit 
de Raad van Elf voor de optocht-
commissie: 06-13580489.
Door je inschrijving als deelnemer 
aan de optocht verklaart men zich 
akkoord met deze richtlijnen van 
de optocht.  
In alle gevallen waarin de richt-
lijnen niet voorzien, beslist de 
optochtcommissie.

Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met 
dit reglement, zegt men toe zich aan dit reglement te conformeren  
en aanvaardt men de consequenties bij een eventuele overtreding.

De deelnemers moeten, aan beide zijkanten van hun voorstel-
ling, op duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. 
Voor de categorieën kleine loopgroepen, grote loopgroepen en 
basisschoolleerlingen worden de deelnamenummers uitgereikt 
op de 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 de wagen.

Opstellen / verzamelplaats
Alle deelnemers moeten zich uiterlijk om 13.00 uur verzamelen 
op of rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit wordt aange-
geven. Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand van 
de voorganger, zodat het overzichtelijk blijft. Zo wordt geen 
deelnemer 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 te vinden op onze website onder het kopje Optocht -> Route 
en in het Kiekersblad.

Jurering en prijsuitreiking
De optocht wordt beoordeeld vanuit verschillende plaatsen 
langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt onder andere 
op idee, presentatie en verzorging. Na afloop van de optocht 
worden de prijzen uitgereikt in de tent bij onze residentie 
Kampkuiper. 

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/groepen.
- Mooist versierde huis langs de route 
De organisatie zal dit jaar wederom het mooist versierde huis 
langs de route belonen met een mooie prijs!

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.
- De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen.
- Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering en/of praalwagenverzekering. 
- Men dient zich te houden aan de maximale voorgeschreven norm van 92,5 dB (A) voor wat betreft het geluidsniveau 

tijdens de optocht.



 

 

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 
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WWW.CTT-TWENTE.NL 

Transport via water,  
weg en spoor 



T U B B E R G E N

GROTESTRAAT 60 • 7651 CK TUBBERGEN • 0546 622 775 
INFO@OALEROADHOES.NL • WWW.OALEROADHOES.NL

’T OALE 
ROADHOES 
WENST JE 

VEEL 
PLEZIER!

Meervoudig “Beste Computerwinkel van Nederland”

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



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

Eerste Stegge 2, 7631 AE  Ootmarsum      Postbus 63, 7630 AB  Ootmarsum
F 0541 29 20 24      www.heisterkamp.com
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                        Raad van Elf

V.l.n.r.: 
Nolan Leus,  
Rudmer An de Stegge, 
Bram Schepers,  
Ben Westerhof,  
Koen Oude Vrielink,  
Erik Pannen,  
Jesse Busscher,  
Jarno Busscher,  
Edwin Kroeze,  
Thijs Busscher,  
Jeroen Egberink, 
Barry Telgenhof oude 
Koelhorst,  
Jan Westerhof, 
Jordy Stroot, 
Wout Busscher

Afwezig: 
Bart Boerrigter, 
Cas Oude Avenhuis, 
Giel Groothuis, 
Jos Smook, 
Luuk Oude Avenhuis, 
Sander Alberink
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Wil je je even kort 
voorstellen? 

Ik ben Giel Groothuis, 22 jaar 
oud. Sinds kort woonachtig in 
Tubbergen. 

Hobby’s, werk? 
Ben leider van de JO13-1.  
Ik voetbal bij MVV ‘29. 

Door wie ben je benaderd? En moest je er lang 
over nadenken?

Ik ben door Jeroen Egberink benaderd. Nee natuurlijk heb ik er 
niet lang over na hoeven te denken. 

Voor welke Commissie ga jij je inzetten? 
“Nog niet bekend” antwoordt Giel hier. Jeeh, wat is er toch aan 
de hand met die nieuwe Raad van Elfjes?? 

Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?  
En wat verwacht je ervan? 

Als een mooie vereniging en ik verwacht dat we er een mooi 
carnavalsjaar van gaan maken. 

Het is bekend dat jullie alle drie op een 
acceptabel niveau voetballen bij MVV ‘29. 
Is het mogelijk dat jullie trainer je een paar 
wedstrijdjes/trainingen moet missen tijdens  
de carnaval? 

Wedstrijden overslaan gaat hem niet worden, maar een keer 
een training overslaan moet geen probleem zijn. 

Waar kijk je naar uit deze carnavalsperiode? 
Dat ik de carnavalsperiode een keer op een andere manier mag 
beleven. 
 

Het schijnt dat jullie alle drie nog vrijgezel zijn. 
Is dat als ‘nieuwbakken Raad van Elfjes’ na dit 
seizoen nog steeds zo? 

We zullen zien wat het ons dit jaar brengt….

Wil je je even kort 
voorstellen?

Ik ben Bart Boerrigter,  
22 jaar oud en woonachtig in Mariaparochie. Ben de 

zoon van Ronnie en Miranda en heb één zus Marell. 

Hobby’s, werk? 
Ik werk bij schildersbedrijf Wissink in Albergen. Ik speel in het 
1e van MVV’29. Als ik dan nog tijd over heb, ben ik bezig bij de 
wagenbouw van carnavalsvereniging Altied Skik. 

Door wie ben je benaderd? En moest je er lang 
over nadenken? 

Ik ben vorig jaar door Sander Alberink en Jeroen Egberink bena-
derd bij CV Langeveen, samen met Thijs. Enkele biertjes verder 
die avond ben ik weer naar Sander en Jeroen gegaan en heb 
gezegd dat ik er bij wil. 

Voor welke commissie gaan jij je inzetten?
Bart antwoordt hier op “niet van toepassing”, maar daar gaat 
natuurlijk snel verandering in komen, toch Bart? 

Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?  
En wat verwacht je ervan? 

Dat het een mooie vereniging is en er altijd een gezellige sfeer 
hangt. Ik verwacht dat het een machtig mooie ervaring gaat 
worden met de Raad van Elf. Dat we mooie gezellige dingen 
gaan mee maken in de carnavalsperiode. 

Het is bekend dat jullie alle drie op een 
acceptabel niveau voetballen bij MVV ‘29. 
Is het mogelijk dat jullie trainer je een paar 
wedstrijdjes/trainingen moet missen tijdens  
de carnaval?

Bart antwoord hierop dat “alles besproken kan worden…” 
Nou Tuut pas maar op dat wordt een kleine selectie tijdens de 
carnaval.

Waar kijk je naar uit deze carnavalsperiode? 
Naar alles van begin tot eind. 

Het schijnt dat jullie alle drie nog vrijgezel zijn. 
Is dat als ‘nieuwbakken Raad van Elfjes’ na dit 
seizoen nog steeds zo? 

Met carnaval kan er van alles  
gebeuren, dus hier doe ik geen  
uitspraak over. KWW…   

Wil je je even kort 
voorstellen?  

Ik ben Thijs Busscher, woonachtig 
in Mariaparochie en ben 22 jaar 
oud. Ik ben de zoon van Walter 
en Germa. Heb 1 broer Niek en een 
zusje Maud.

Hobby’s, werk?
Ik werk bij Groothuis Timmerfabriek in Mariaparochie, Mijn 
hobby is voetbal. Ik zit in het 2e van MVV ‘29 en ben leider van 
JO13-1.

Door wie ben je benaderd? En moest je er lang 
over nadenken?

Ik ben door Sander Alberink en Jeroen Egberink benaderd 
samen met Bart tijdens de carnaval in Langeveen vorig jaar.  
Ik was er snel uit dat ik deze kans niet kon laten liggen voor de 
Raad van Elf. 

     Nieuwe leden     Raad van Elf
Voor welke Commissie ga jij je inzetten?

Ook Thijs antwoordt hier dat dit nog niet bekend is, maar 
jongens dat gaat snel veranderen… 

Hoe kijk je tegen onze vereniging aan?  
En wat verwacht je ervan?

Dat het een gezellige vereniging is en dat het het uithang-
bordje van Harbrinkhoek/Mariaparochie is met de carnaval. 
Het wordt een mooie ervaring met de Raad van Elf, dat we een 
mooie tijd hebben en gaan krijgen de aankomende jaren.

Het is bekend dat jullie alle drie op een 
acceptabel niveau voetballen bij MVV ‘29. 
Is het mogelijk dat jullie trainer je een paar 
wedstrijdjes/trainingen moet missen tijdens  
de carnaval?

In overleg is alles mogelijk lijkt mij.

Waar kijk je naar uit deze carnavalsperiode?
Ik kijk overal wel naar uit, je beleeft de carnaval nu van de 
andere kant. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

Het schijnt dat jullie alle drie nog vrijgezel zijn.  
    Is dat als ‘nieuwbakken Raad van Elfjes’ na dit  
       seizoen nog steeds zo?

                         Daar gaan we na dit seizoen achter komen! 
                  (met een dikke smile).
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       Martijn Egberink en   Chiel oude Vrielink 
            verlaten de   Raad van Elf

Hoe lang ben je lid geweest van 
de Raad van Elf, en wat waren je 
specifieke taken?
Chiel: Ik ben 7 jaar lid geweest. In die jaren 

was ik lid van de bouwploeg. Hierbij kan je o.a. 
denken aan zorgen dat de wagen klaar staat, 
boog opzetten bij de residentie, de Prins en/of 
Adjudant ondersteunen wanneer nodig.

Martijn: Vanaf 2013 ben ik lid geweest.  
Taken waren onder andere de bouwploeg.  
Verder heb ik een aantal jaren het Seniorengala 
georganiseerd en waar nodig altijd geholpen met 
allerhande zaken. 

Noem eens enkele hoogtepunten?
Chiel: Rosenmontag bij Ossevoort; bij 

aankomst was er een Tiroler bandje aan het 
opbouwen. Toen ze begonnen te spelen was het 
binnen één kwartier een gekkenhuis. Geweldig.

Martijn: Een van de hoogtepunten vond ik 
toch wel de veilingactie op Kiekersdag voor de 
stichting Lieke wil Leven. Een ander hoogtepunt 
vond ik het Gemeentegala bij Kampkuiper met 
Prins Jeroen en Adjudant Edwin! Dieptepunt is 
uiteraard het stoppen van René Timmerhuis bij 
de Raad van Elf.

Welke Hoogheden zijn jullie het 
meest bijgebleven, en waarom?
Chiel: Ieder jaar is bijzonder. Hoogheden 

hebben vaak het gevoel dat ze zich moeten 
gedragen omdat ze in de spotlights staan.  
Erik en Klaas-Jan hadden dat gevoel niet, althans 
dat straalden ze niet uit. Flink om gelachen.

Martijn: Alle Hoogheden wel. Elk jaar 
gebeurde er wel iets waarover je later weer 
praatte met elkaar. Deze vraag is hetzelfde als 
twee vragen terug Ben. Red.: Pfff het is ook zo’n 
wijsneus die Martijn…. 

Klopt het Chiel dat je ook wel een Dansmarieke 
had willen zijn?
Chiel: Wie heeft deze vragenlijst gemaakt? Ja dat klopt, na 4 

jaar achtereenvolgend auditie te hebben gedaan heb ik de moed 
definitief opgegeven. 

Klopt het Martijn dat je eventueel bij 
noodgevallen alsnog wil bijspringen in  
de Raad van Elf?
Martijn: Dit gaat lastig worden aangezien ik mijn pak en 

schoenen in de grijze bak heb gegooid, helaas! Bij echte nood kan 
Jos Smook mij altijd bellen. 

Welke feestjes ga je als Raad van Elf lid missen, 
en welke eigenlijk niet?
Chiel: De eigen gala’s en de Kiekersdag zelf zijn een aantal 

van de geweldige dagen die ik van de ene kant wel ga missen. 
Van de andere kant is het misschien ook wel mooi om nu geen 
verplichtingen te hebben.

Martijn: De gemeentegala’s: dit zijn altijd 
mooie feestjes! Het nazitten aan de bar bij 
Kampkuiper na afloop van diverse feestjes ook, 
altijd gezellig!! En natuurlijk de ‘grammetjes’ 
met Ben.

 
Gaan we jullie nog terugzien  
als Prins?  
Kan de benoemingscommissie 
volgend jaar langs komen voor 
sleutelprins?
Chiel: Wie weet, de komende jaren in ieder 

geval niet.
Martijn: Wie weet…. Kans is groot. 

Wat vinden jullie van de huidige 
Raad van Elf en wat wil je de 
nieuwe jongens meegeven?
Chiel: Geweldige groep bij elkaar die heel 

wat werk verzetten. Niet alleen de Raad van 
Elf trouwens. Dit geldt voor iedereen van de 
carnaval. Vaak komen ze er af als een stel 
zoeperds (wat misschien ook wel een beetje 
klopt), maar er wordt ook veel tijd gestoken in 
de vereniging. Wat ik de nieuwe jongens mee wil 
geven: 1. Carnaval gaat voor de voetbal, op pad 
gaan met de Raad van Elf is topsport. 2. Pas op 
voor het streepjesklassement.

Martijn: Mooi koppel. Goede mix van jong 
en oud. En voor de nieuwe jongens; doe vooral 
wat je niet laten kunt, geniet ervan en neem het 
niet altijd te serieus maar hou altijd de ‘grip’! 
Anders kun je het volgende carnavalseizoen dit 
gaan horen tijdens de dorpsroddel op de eigen 
gala’s.  

Verder willen wij iedereen van CV De 
Dubbelkiekers en iedereen die betrokken is 

geweest bij de carnaval bedanken voor de geweldig mooie tijd! 
We drinken er vast nog één, of meerdere.
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MiniorenMinioren
Hier zijn we dan.. de minioren dansmariekes! Dit jaar bestaat onze groep minioren uit zeven 

toppers!!! We oefenen elke maandagmiddag heel fanatiek, alhoewel we ook zeer goed in 

kletsen zijn haha... Gezelligheid ten top dus.  

Ook dit jaar zijn we te zien op het Dansgardeconcours te Fleringen.

Onze super leuke groep bestaat uit:
Yfke Masselink           8 jaar
Lieke Horsman           8 jaar
Britt Koenderink        10 jaar
Floor Braakhuis          10 jaar
Madee Borggreve     10 jaar
Liz Groothedde          10 jaar
Jonne Borggreve        7 jaar

Benieuwd naar onze dans? Kom ons dan aanmoedigen 
tijdens het Dansgardeconcours op 26 januari a.s.

Tot dan!!!

Begeleiding: 
Natasja Wisselink, Sharon Krake en Eline Haarhuis



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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Flowquip-process solutions

Pompen en process equipment

www.flowquip.nl

info@flowquip.nl

Voor elkaar. 

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

Vestiging Hengelo
Holtersweg 101 | 7556 BS Hengelo
T. 074 - 242 44 00 

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

Je bent van harte welkom bij één 
van onze vestigingen:

Autogroep Twente

Wij zijn het garagebedrijf voor de regio Twente. Met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede is er altijd een vestiging in de buurt.  Met Hyundai hebben we een 
sterk merk in huis dat uitblinkt qua innovatie en duurzaamheid. Behalve Hyundai kun je bij ons ook terecht voor jong gebruikte auto’s van alle merken. 

Onze klanten staan altijd voorop. Onze producten zijn van ondergeschikt belang. We realiseren ons dat onze klanten geen auto kopen omdat ze een auto willen. 
Onze klanten willen zorgeloos en zelfstandig van A naar B. Een auto is slechts een manier om aan die behoefte invulling te geven. Wij willen vooroplopen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Denk aan initiatieven zoals private lease, carsharing en elektrisch rijden. 

Ongeacht het merk van jouw auto, kun je bij ons terecht voor:

• Onderhoud en reparatie

• Schadeherstel

• Autohuur

• Private lease

• Zakelijke lease

• Autoverzekering

+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



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



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

Kom langs of bekijk onze webshop.

Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98 • klantenservice@lichtcentrumhengelo.nl  • www.lichtcentrumhengelo.nl

MEER DAN 1500 M2 AAN VERLICHTING, SMART HOME VERLICHTING, MEUBELS EN KLEINMEUBELS
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    Boerenprotest uit 
           Harbrinkhoek-  Mariaparochie
Op dinsdag 1 oktober stond het hele land in de file. En niet zomaar! Een bonte stoet boeren 

met trekkers toog vanuit alle hoeken van het land richting Den Haag. Waarom? Omdat 

het genoeg is! Boeren worden al lang genoeg weggezet als een milieuvervuilende, stikstof 

uitstotende beroepsgroep en dit beeld is geenszins correct. Het idee van D66-er Tjeerd de 

Groot om de veestapel met de helft in te krimpen is de druppel. Boeren komen in actie. 

Onder de naam #agractie organiseerde het Farmers Defence Force (FDF) een groot protest op 

het Malieveld in Den Haag. Onder hen twee jonge boeren uit Harbrinkhoek-Mariaparochie, 

namelijk Pim Lenferink (26) en Bart Bloemendaal (17). Pim woont en werkt aan de  

Weitemansweg op het melkveebedrijf van hem en zijn ouders. Bart is student aan het AOC 

(melkveehouderij) en is werkzaam op de boerderij aan de Rundervoortsweg van zijn ouders. 

Hoe hebben zij de dag beleefd?

Waarom hebben jullie besloten  
naar Den Haag te gaan?
“Omdat we het zat waren! Tjeerd de Groot (D66) kwam 

met het idee om de veestapel met de helft te willen inkrimpen 
en zoals voor veel boeren was ook dit voor ons de druppel. 
Niets doen was en is geen optie. Als jonge boeren staat onze 
toekomst op het spel en het was geen optie om hiervoor geen 
actie te voeren. Te lang heeft de agrarische sector zich niet 
laten gelden als één blok en was er teveel verdeeldheid. Ook nu 
stond niet iedereen achter de actie maar wij wilden en moesten 
hier bij zijn!”

Met hoeveel personen zijn jullie  
naar Den Haag vertrokken?
“Via verschillende app-groepen die per regio ontstonden en 

van klasgenoten uit Hoge Hexel hoorden wij dat ook een groep 
boeren hier uit de regio naar Den Haag zou gaan. We hadden 
verwacht dat uit de directe omgeving van Harbrinkhoek-
Mariaparochie er veel animo zou zijn, dit viel ons echter nog 
wel wat tegen.  

Wij zijn uiteindelijk met z’n tweeën vetrokken richting Den 
Haag.”

Met de trekker of toch met de trein/auto?
“Als je het doet moet je het goed doen, met de trekker dus. 

En dan uiteraard zoals het hoort, met een Fendt Vario 714.  
Vol gas op de linkerbaan! Met z’n tweeën zijn we om 1:15 uur  
’s nachts vertrokken en via Timmerman in Wierden, waar meer-
dere boeren samen kwamen, reden we steeds verder richting 
Den Haag. Eerst nog via provinciale wegen maar uiteindelijk via 
de snelweg op naar het Malieveld. Het was een machtig mooie 
rit!”

Wat vinden jullie zelf de belangrijkste punten 
waar tegen geprotesteerd wordt?
“Onder de noemer #agractie werd er voornamelijk gepro-

testeerd om 3 duidelijke doelen te bereiken: geen gedwongen 
verdere inkrimping van de veestapel, onafhankelijke metingen 
van CO2 en stikstof en aanpassing van het beleid rondom 
gewasbeschermingsmiddelen.  

Hier stonden wij pontificaal achter. Ook het algemene beeld 
van de boer moet beter, deze wordt vaak negatief weggezet 
terwijl de boer heel Nederland voorziet van voedsel en inkom-
sten. De landelijke media zien we als een gevaarlijke vijand 
en dit bleek ook wel weer tijdens het protest. Eén boer rijdt 
een hek omver terwijl de rest van de dag rustig en vredig 
verliep. En wat is er dan de hele dag in het nieuws? Die ene 
boer die zogenaamd vernielzuchtig is en een hek omver rijdt… 
Daar worden wij moe van. Ook sprak Sieta van Keimpema 
(Landbouwcollectief) tijdens het protest en deze sloeg de 
spijker op z’n kop. Maar op het nieuws waren alleen beelden te 
zien van Jesse Klaver en zijn groene vrienden. Belachelijk!”

Wat is je werkelijk bij gebleven van deze dag  
en zal je nooit vergeten?
“Wat we nooit zullen de vergeten is de heenreis naar het 

Malieveld. We werden onderweg erg gesterkt door burgers 
die langs de wegen en op viaducten stonden. Veel toeterende 
auto’s die ons voor bij gingen met de duimen omhoog! Wat een 
machtig gevoel was dat! Zoals gezegd, vanaf 1:15 uur ’s nachts 
waren we onderweg en hoe verder we kwamen, hoe meer 
boeren met trekkers zich aansloten in onze groep. Eerst reden 
we via de provinciale weg omdat we nog zorgen hadden dat 
we zouden worden tegen gehouden maar vanaf Hilversum was 
de snelweg van ons. Via de radio hoorden we dat vanuit alle 
hoeken en gaten de boeren onderweg waren richting Den Haag. 
Dit gaf zo’n machtig gevoel van saamhorigheid en onoverwin-
nelijkheid! We kregen echt het gevoel dat we onderdeel waren 
van iets unieks en dat we onze stem goed konden laten horen. 
Uiteindelijk kwamen we tot 500 meter van het Malieveld en 
hier hebben we de trekker geparkeerd. Dat was rond 13:30 uur 
dus we zijn een dikke 12 uur onderweg geweest.  
De terugweg ging trouwens iets sneller, na 7 uur terug rijden 
over de snelweg waren we weer thuis.”

Hebben jullie na 1 oktober nog verder 
 actie gevoerd?
“Jazeker, want hoe goed de dag van 1 oktober ook verliep, 

het goede gevoel verdween snel omdat in de dagen na het 
protest al snel bleek dat er niets met de eisen van de boeren 
werd gedaan. Het hele stikstof verhaal kwam nog meer in 
het nieuws en dit klopt natuurlijk van geen kant. Metingen 
worden op verkeerde plekken uitgevoerd en de echte vervuilers, 
zoals Tata Steel en Schiphol, worden allemaal buiten schot 
gehouden. Waardeloos!  

Daarom zijn we bij het volgende protest op 16 oktober weer 
naar Den Haag vertrokken, dit keer met de trein. De groep 
waarmee we gingen was groter maar omdat we nu met de trein 
waren was het gevoel van onoverwinnelijkheid een stuk kleiner. 
De hele sfeer was trouwens prima en gemoedelijk, de politie 
en het leger in Den Haag had ook deze 16e oktober een rustige 
dag. Maar ja, de media probeerde toch weer een onrustige sfeer 
te creëren.  
Op 18 december staan er weer protesten gepland, als deze door 
gaan zijn we zeker weer van de partij.“ 

Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
“Wij blijven positief, ondanks alle negatieve ontwikkelingen 

van de laatste jaren. We hebben bewust voor het boerenvak 
gekozen en willen hier ook mee door. Dat de overheid boeren-
bedrijven wil opkopen om zo de intensiviteit te verkleinen 
is misschien goed voor boeren die het echt niet meer zien 
zitten of geen opvolger hebben. Dat dit er steeds meer worden 
kunnen we begrijpen maar wij willen door. Wel frustreert het 
ons dat veel regels en wetgeving in omliggende landen haaks 
staan op wat er in Nederland gebeurd. In het buitenland mag 
alles en wordt groei zelfs gestimuleerd terwijl bij ons de duim-
schroeven steeds verder worden aangedraaid. En vervolgens 
worden agrarische producten ingekocht vanuit het buitenland 
omdat ze goedkoper zijn. En dan wordt er over kwaliteit niet 
meer gesproken.” 

Met deze woorden sluiten we het interview af. Vanuit 
Harbrinkhoek-Mariaparochie is er een duidelijke stem richting 
Den Haag gegaan en hier mogen we als ‘plattelands-dubbel-
dorp’ trots op zijn. We hopen dat alle inspanningen van Bart en 
Pim tot iets positiefs mogen leiden!

Pim Lenferink en Bart Bloemendaal

Enkele weken na het interview met Bart en Pim  
is door een verschrikkelijk ongeval  

Bart Bloemendaal om het leven gekomen. 
De redactie van CV De Dubbelkiekers wenst de familie  

en andere nabestaanden van Bart  
heel veel kracht en sterkte toe. 
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Nostalgie GEZOCHT GEZOCHT 
GEZOCHT:

Houd jij van dansen, feest vieren en gezelligheid? Ben je creatief en vind je het leuk om 

danspasjes aan te leren?? Dan zijn we op zoek naar jou!! We zijn op zoek naar leden die onze 

groep - begeleiding van de dansmariekes -komen versterken. 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Merle Elferink. We willen haar nogmaals 

bedanken voor haar inzet en gezelligheid van de afgelopen jaren! Je bent een topper!! 

Mocht er nog meiden zijn in ons mooie dubbeldorp die zich willen aanmelden, dan kan 

dat door een mail te sturen naar Melanie Bisschop, melanie-bisschop@hotmail.

com.  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.

Alaaf!
Natasja Wisselink, Michelle Bisschop, Birgit Hannink, 
Eline Haarhuis, Sharon Krake, Sophie Egberink en 
Melanie Bisschop
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JuniorenJunioren
Ciao carnavalvierders,

Ook wij, de junioren van de Dubbelkiekers 

zijn weer van de partij!!!

Dit jaar zijn vier minioren doorgestroomd 

en bestaan we uit zeven swingende meiden. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen 

van Anouk Smook, Pascalle Lucassen en 

Floor Geitenbeek. Dames heel erg bedankt 

voor al jullie inzet en gezelligheid de afge-

lopen jaren! Daarnaast hebben we ook van 

crewlid Merle Elferink afscheid moeten 

nemen. Merle ook jij bedankt voor je input 

en danspasjes die je de junioren de afge-

lopen jaren hebt aangeleerd. 
 
Wie we zijn:
Anne Westerhof      13 jaar
Lieke Koenderink     12 jaar 
Geerte Harmelink    12 jaar
Meike Braakhuis      12 jaar
Nienke Botter           12 jaar 
Lynn ten Velde         12 jaar
Myrthe Pakvis          12 jaar

Wij zijn al vanaf september druk aan het oefenen voor onze 
dans bij Fysiotherapie Langeveld die voor ons een zaal beschik-
baar stelt. Onze dank hiervoor! We hopen jullie allen te zien om 
ons aan te moedigen tijdens het Dansgardeconcours op zondag 
26 januari in Fleringen of op het Dubbelkiekersgala zaterdag 8 
februari a.s. In de tent bij Kampkuiper.

Wij hebben er allemaal onwijs veel zin in! 

Alaaf Alaaf Alaaf,
De junioren

Begeleiding: 
Michelle Bisschop, Birgit Hannink, Sophie Egberink 
en Melanie Bisschop
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Behandelmogelijkheden:  Manuele - , Fysio – en  Cranio Sacrale therapie 

        Medische  fitness 

De Krön 4b 
7615 PZ  Harbrinkhoek       Tel nr  0546 490675 

E-mail: info@fysiotherapiemariaparochie.nl    
www.fysiotherapiemariaparochie.nl    
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en lichte bedrijfswagens tot 3500 KG
• Schade taxatie afhandeling en herstel van uw voertuig
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• 24 uurs dienst - 7 dagen per week - telefoon 06 - 21108115
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Let’s* Volop barbequevlees
* Kant en klaar  
   maaltijden
* Hapjes

Dorpsstraat 58 Geesteren
Tel.: 0546 - 633 6600546 860 261

www.groothuis-tifa.nl
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t i m m e r t

m e t

hout



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

De Dubbelkiekers 2012 jos 5.indd   67 17-01-12   08:53

Rob Kienhuis

06 - 146 04 307  |  info@bpmvanmijnauto.nl



(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

825 mm

395 mm



Megastore Borne (Hofstraat 3) en feestwinkel Oldenzaal (Bisschopstraat 9). 
Laat je inspireren op onze website!

De prachtigste kostuums    , meest bijpassende accessoires     , 
sfeervolle decoratie     , kwalitatieve make-up    
en grappigste cadeau’s     voor ieder feest.
Bekijk ons assortiment op carnavalsland.nl!

Gigantisch assortiment feestartikelen!
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SeniorenSenioren
YES!!! Na jaren zoeken in het mooie  YES!!! Na jaren zoeken in het mooie  

Dubbeldorp, hebben we ze eindelijk Dubbeldorp, hebben we ze eindelijk 

gevonden... Onze senioren dansmariekes!!!gevonden... Onze senioren dansmariekes!!!

Zes enthousiaste meiden die graag een dansje 
wagen en van gezelligheid houden. Ze stellen 
zich kort even voor:

Hoi, mijn naam is Sjanne Peters. Ik ben 17 jaar oud en  
ik woon in Almelo. Daar woon ik samen met mijn ouders  
en zus. Ik volg de opleiding Schoonheidsspecialist op  
het ROC in Almelo. Ik heb er erg veel zin in dit jaar!  
We gaan er een leuk carnavalsfeest van maken! 

Hoi, mijn naam is Pien Weghorst, ik ben 16 jaar oud en 
woon in Harbrinkhoek. Daar woon ik samen met mijn ouders 
en zusje. Ik zit nu in 5 HAVO op Canisius Almelo. Daarnaast zit 
ik ook op volleybal. Ik heb er heel veel zin in om samen weer 
een leuk carnavalsjaar van te maken!!!

Hoi, mijn naam is Nikki Lesscher. Ik ben 15 jaar oud en  
woon in Almelo. Daar woon ik samen met mijn ouders en  
broer. Ik zit nu in 4 HAVO op het Noordik en volleybal daarnaast 
een paar keer per week. Ik heb heel veel zin om er dit jaar weer 
een leuk carnavalsfeest van te maken!

Hoi, mijn naam is Lieke Leushuis, ik ben 17 jaar oud en 
woon in Harbrinkhoek. Daar woon ik samen met mijn ouders 
en broer. Momenteel studeer ik aan de PABO in Deventer.  
We gaan er een supermooi carnavalsjaar van maken, ik heb er 
zin in!

Hoi, mijn naam is Pam Busscher. Ik ben 17 jaar oud en ik 
woon in Harbrinkhoek. Daar woon ik samen met mijn  
ouders en broer Bat. Ik ga in Almelo naar de kappers- 
opleiding. Ik heb super veel zin in dit carnavalsjaar! 

Hoi, mijn naam is Bibi Snelting. Ik ben 16 jaar oud  
en ik woon in Almelo. Daar woon ik samen met mijn ouders 
en twee zusjes. Ik zit op school in Hengelo en doe de opleiding 
Verpleegkunde. Daarnaast vind ik het leuk om te volleyballen. 
Ik heb veel zin in dit jaar!!!

 

Dames heel veel plezier en succes!!!
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De Wietkiekers
Zo fanatiek als de Wietkiekers tegenwoordig meedoen met de carnavalsoptochten,  

zo bescheiden zijn ze begonnen.

Ties haalt alles uit de kast en zorgt ervoor dat de Wietkiekers 
het eerstvolgende half jaar niet meer naar de sportschool 
hoeven. Iedere optocht is een totale work out! Mede dankzij 
Ties wordt menig prijsje binnengehaald.

Dit gaf een heel bijzonder effect in combinatie met de gepaste 
muziek, die geheel geprogrammeerd was op de tekst en het 
geluidseffect. Deze innovatieve manier van verlichten werd 
bijzonder gewaardeerd door het publiek!

De Wietkiekers, een hechte groep die het meedoen en de 
gezelligheid hoog in het vaandel heeft, hopen nog vele jaren 
te mogen genieten van een geweldige carnavalsperiode in het 
mooie Kiekerslaand. 

Bekijk die gave innovatieve verlichting 
van de Wietkiekers! 
Door bovenstaande QR-code met je telefoon te scannen 

krijg je een leuk filmpje (op YouTube) te zien van onze verlich-
ting afgelopen jaar met de verlichte optocht in Tubbergen.  
In het filmpje is goed te zien dat elk pak apart aangestuurd 
wordt op de maat van de muziek. 

De taken werden verdeeld: bij Tijink werden de wagens 
gebouwd, bij familie Lenferink wordt het atelier ingericht voor 
het maken van de kostuums, bij familie Van der Aa wordt een 
ieder geschminkt en traditiegetrouw vindt elk jaar de afslui-
tende Rosenmontag-viering plaats bij residentie Timmers.

In navolging op de Dwarskiekers werd nagedacht over 
een originele verenigingsnaam welke eer zou doen aan de 
Dubbelkiekers en aan deze gedreven groep. Op carnavaleske 
wijze werd de link tussen ’n paar wietplantages in deze buurt 
en de vooruitziende blik gevonden. De “Wietkiekers” werden 
geboren.

Aansluiten en inlijven
Tijdens de eerste kinderoptochten in 2002 van de 

Dubbelkiekers werd in 1e instantie meegedaan door de 
families Tijink en Van der Aa. Daarna werd snel aansluiting 
gevonden met de families Timmers en Lenferink. Hennie en 
Corine Goossen werden letterlijk van de straat geplukt toen zij 
verkleed als clowns stonden toe te kijken toen de Weiteman 
met het thema ‘Circus’ langstrok. Zo werden zij halverwege de 
optocht “ingelijfd”. Ook de families Busscher en Nordemeule 
sloten zich enkele jaren geleden aan. Op dat moment was de 
carnavalsgroep ‘De Weiteman’ compleet. Later is er bewust 
gekozen deze groep kleinschalig te houden, aangezien dit 
makkelijker werkt met o.a. beslissingen nemen.

Er werd begonnen met skelters. Nu wordt er zelfs naar 
België getogen om met een zo origineel mogelijk thema 
tevoorschijn te komen. Om de jeugd zoveel mogelijk te 
betrekken en te besmetten met het carnavalsvirus, worden zij 
betrokken bij keuzes van pakken en thema’s. De carnavals-
pakken worden deskundig gemaakt of indien nodig aangepast 
en verfraaid door onze coupeuse Joke Lenferink.

Innovatieve verlichting op muziek
Vele jaren deden de Wietkiekers mee in de categorie ‘kleine 

wagens’. Echter zijn ze de laatste jaren als loopgroep te bewon-
deren. Dit alles onder de opzwepende muziek van DJ Ties, alias 
DJ Tiësto oet de Weiteman.  

Ook wordt de laatste jaren vele uren gestoken in het beves-
tigen van verlichting op de kostuums. Zo wordt Haarbich op 
een spraakmakende manier vertegenwoordigd met de verlichte 
optocht in Tubbergen. Het afgelopen jaar hebben de technische 
jongens een vernieuwende methode van verlichting in elkaar 
geknutseld. Zodanig dat elke loper individueel aan te sturen is 
qua verlichting.  
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   De benoemingscommissie –   op zoek naar het ultieme duo
De benoemingscommissie is de commissie die  elk jaar op zoek naar nieuwe hoogheden 

voor onze fantastische vereniging. De benoemingscommissie bestaat sinds het jaar 2016 uit 

Martin oude Avenhuis, Carmen Bos en Jos Smook.  

Deze drie mensen hebben het stokje overgenomen van het trio Eddy Weiss, Hennie oude 

Geerdink en Edwin Busscher. Eddy, Hennie en Edwin hadden sinds de tweede prins van de 

Dubbelkiekers, Prins Hugo in 2004 , deze zware taak op zich genomen. De benoemingscom-

missie doet een boekje open over hoe zij elk jaar weer op zoek gaan naar het ultieme duo. 

De zoektocht begint
Begin april komen wij meestal voor de eerste keer bij elkaar. 

We maken dan een lijstje met mogelijke kandidaten. Vaak 
komen daar mensen op die in voorgaande jaren ook al op het 
lijstje hebben gestaan.

We kijken naar verschillende dingen. Uit welke hoek van 
ons dubbeldorp kwam de vorige prins? Is het iemand die van 
carnaval houdt? Is hij verbonden aan een vriendengroep die 
we graag bij de carnaval zouden willen betrekken? Al deze 
aspecten komen aan de orde. Ook we kijken natuurlijk naar de 
kans van slagen. Van sommige mensen weet je al bij voorbaat 
al dat ze het nooit zullen doen. Of ze zijn in het verleden al 
een keer benaderd. Dit proberen we uiteraard zo goed mogelijk 
geheim te houden. 

Wat we heel belangrijk vinden: eigenlijk iedereen die dat 
zou willen zou prins of adjudant moeten kunnen worden.  
Om dit mogelijk te maken, hebben we bepaalde afspraken 

gemaakt met het bestuur van de vereniging. Randvoorwaarden 
zeg maar die ingevuld zijn, zodat ook de timmerman of metse-
laar onze volgende prins of adjudant kan worden.

In het donker op pad
Uiteindelijk volgt er een top 3 uit onze lijst en dan gaan 

we op pad. Uiteraard bij voorkeur ’s avonds, als het donker is, 
zodat niemand ons ziet.  Soms gokken we er op dat de desbe-
treffende persoon thuis is; soms proberen we vooraf met een 
smoes een afspraak te maken.

Soms is het bij de eerste persoon direct raak, soms moeten 
we langer zoeken. De belangrijkste reden om het niet te doen 
is vaak: te druk of “ik bin gin persoon um op de veurgrond 
te stoan”. Maar het is nog altijd gelukt! Na de toezegging 
volgen al snel de eerste vergaderingen, op een geheime locatie 
uiteraard.

Van kleding tot medailles 
Gelukkig hebben we een fantastisch draaiboek, gemaakt 

door Wout Busscher, waarin eigenlijk van evenement tot evene-
ment precies beschreven staat wat er van prins, adjudant en 
hofdames verwacht wordt en waar ze aan moeten denken.

Dingen die al snel geregeld moeten worden, zijn de kleding 
en de bestelling van de medailles. De laatste jaren zien we dat 
de kleding steeds meer op maat wordt gesneden voor de hoog-
heden.  Vroeger kon je volstaan met een zwart pak en een cape 
voor de prins en een zwart pak en een sjerp voor de adjudant. 
Tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer. 

Een aantal jaren geleden werd vaak gebruik gemaakt van 
standaard medailles, waar dan een plaatje met de naam van de 
prins en adjudant werd opgeplakt. Tegenwoordig wordt er eerst 
een heel ontwerp gemaakt, waarin werk, hobby’s en andere 
zaken die betrekking hebben op prins en adjudant worden 
uitgebeeld. Daarna wordt een proefdruk gemaakt en wordt 
de hele serie, vaak in China, besteld. De hoogheden bestellen 
meestal tussen de 400 en 500 medailles!

Onze hulp gaat ver(der)
Andere zaken die vervolgens geregeld moeten worden: het 

maken van de cryptische omschrijvingen, het verzinnen van de 
lijfspreuk en de proclamatie, het uitzoeken van de muziek voor 
de opkomst en het fotomoment voor de prins, adjudant en 
hofdames. Ook bij deze zaken begeleiden en ondersteunen wij 
de hoogheden. Vooral het fotomoment is een mooi moment. 
DE foto die gemaakt wordt en in alle media komt te staan 
zodra het nieuwe duo bekend is.

Vaak wordt ons de vraag gesteld: wat kan ik verwachten en 
hoeveel tijd kost het me? Ons standaard antwoord is dan: je 
kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Er zijn natuurlijk best wel 
wat gelegenheden waarbij de aanwezigheid van prins, adjudant 
en hofdames ‘verplicht’ is. Denk aan onze gala’s, het gemeen-
tegala en de Kiekersdag. Daarnaast vinden wij het heel belang-
rijk dat onze prins en adjudant het feest op hun eigen manier 
vieren. We zijn geen vereniging die zich heel strak aan de 
protocollen houdt. We zijn daar vrij ‘los’ in, dus er is veel ruimte 
voor eigen invulling. Zo vroeg één van de oud hoogheden ons 
ooit of het erg was dat hij ook wel eens zonder hofdame naar 
een feestje ging. Zijn hofdame hield wel van een fuifje op zijn 
tijd, maar zag het niet zitten om overal mee naar toe te gaan. 
Voor ons geen probleem. Uiteindelijk is deze hofdame overal 
present geweest. Juist zij was degene die het het meest jammer 
vond dat de bok verbrand moest worden en het hele gebeuren 
voorbij was! 

De avond van de opkomst
Als dan het moment daar is, de opkomst aanstaande en de 

spanning stijgende, dan is het moment gekomen dat onze taak 
er bijna opzit. Op de avond van de opkomst regelen wij het 
programma voor die avond en zorgen we voor een ‘bel team’ 
die alle genodigden, familie en vrienden van de hoogheden, 
opbelt om ze uit te nodigen voor de opkomst. De laatste twee 
jaar vindt het verzamelen van de genodigden van de hoog-
heden plaats bij de hal van de Dwarskiekers. Een hele mooie 
locatie voor ons waar altijd alles perfect geregeld is. 

Voor prins, adjudant en hofdames is het leuk dat ze vooraf 
nog tijd hebben om alvast hun benoeming te vieren tijdens 
deze opkomst voor hun familie en vrienden. 

Rond de klok van 22.30 vertrekken we dan naar Kampkuiper, 
waar om 22.41 dan de ‘officiële’ opkomst plaats vindt en 
iedereen het mag weten: hier zijn onze nieuwe hoogheden!!!

Overdracht aan begeleidingscommissie
Na de opkomst dragen wij de zaak over aan de begelei-

dingscommissie, al jaren gevormd door Jan en Sonja Busscher, 
aangevuld met Wout Busscher. Hier kunnen onze hoogheden 
terecht met al hun vragen. Als het moeilijk wordt, zijn wij op de 
achtergrond natuurlijk altijd beschikbaar voor advies.

Ondertussen zijn wij al weer aan het rondkijken naar wie 
we mogelijk volgend jaar weer zouden kunnen benaderen.  
The show must go on!!

De benoemingscommissie,
Martin oude Avenhuis

Carmen Bos
Jos Smook
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       De schoolprins en      schoolprinses
Onderbouw

Gala CV de Dubbelkiekers
Teun: Prins Joost maakte een grapje toen we aan het begin 

van de gala op het podium stonden. Als ik mijn arm omhoog 
deed, zou de hele zaal gaan klappen. En dat gebeurde ook nog! 
Het was een super mooie middag.

Saar: Ik was op vakantie en dat was ook heel mooi.

Schoolcarnaval en seniorencarnaval:
Teun en Saar: iedereen was heel mooi verkleed. Prins Joost, 

Adjudant Wout en de Raad van Elf waren ook op school. We 
moesten op de tafel staan en samen de proclamatie voorlezen. 
Daarna was het één groot feest.

Na school gingen we bij Kampkuiper patat eten. ’s Middags 
was het seniorencarnaval. We zijn met de grote bus mee 
geweest om de gasten op te halen. De blote vrouwen in het 
bubbelbad waren heel grappig!

De optocht:
Teun en Saar: Wij stonden hoog op de wagen en konden 

alle wagens en groepen heel goed zien. We kregen cola en 
snoepjes. En we mochten snoepjes gooien naar de mensen aan 
de kant. Na de optocht gingen we naar de tent. Daar was bijna 
iedereen uit onze klas. Als verrassing mochten we de dag erna 
ook mee naar de optocht in Geesteren.

Wij vonden heel erg leuk om Prins en Prinses te zijn! Prins 
Joost, adjudant Wout, Elise en Iris bedankt voor de mooie tijd! 
Voor de nieuwe Prinsen en Prinsessen veel plezier dit jaar!

PROCLAMATIE 2019
1. Met Saar en Teun als prins en prinses, wordt carnaval een 

groot succes!
2. Wij vinden het super fijn, dat jullie zo mooi verkleed zijn! 
3. Bij de optocht staan wij op de prinsenwagen, dit zijn voor 

ons superdagen!
4. Het schoolschaatsen is een super idee, volgend jaar willen 

alle kinderen wel mee!
5. Voor de juffen is het nog even wennen, wij willen vaker 

plannen!
6. Wij zijn dol op Gym en Swim, dat houden wij er zeker in!
7. Beste ouders, doe ons een plezier, en wordt brigadier!
8. Samen gaan we in de polonaise voorop, carnaval is dit jaar 

helemaal top!
9. Buitenspelen is super fijn, op ons mooie nieuwe schoolplein!
10. Wij hopen op een mooie optocht morgen, alle Dubbelkiekers 

zonder zorgen!
11. Dit is alweer het einde van de 11 zinnen, laat de carnaval 

maar beginnen!

Bovenbouw

Even voorstellen:
Teun: Ik ben Teun Tibbe, middelste zoon van Mark en Ellen. 

Ik zat vorig jaar in groep 3. Ik zit op voetbal en vind het leuk om 
buiten te spelen met m’n vriendjes. 

Saar: Ik ben Saar van de Keuken, dochter van Evert-Jan 
en Ellen. Ik zat vorig jaar ook in groep 3 en zit op volleybal en 
turnen. Elk jaar loop ik mee met de optocht met CV NoordProost.

De bekendmaking op school:
Teun:  Papa haalde me op van school, omdat ik naar de 

tandarts moest, maar hij reed de verkeerde kant uit. Thuis 
vertelde papa dat ik de schoolprins was. Ik wilde dat zo graag, 
dus ik dacht al dat ik het werd!

Saar: Ik moest ook naar de tandarts! Toen vertelde mama 
dat ik de schoolprinses was. Dat vond ik heel erg leuk! Op 
school was het wel een beetje spannend. Op school kregen we 
de prinsenkleren aan en daar waren ook Prins Joost, adjudant 
Wout, Elise en Iris. Met een doek over ons hoofd gingen we in 
de hofauto naar het schoolplein. Daar stond iedereen te juichen 
en er was muziek, maar wij zagen niks. Meester Tom telde af en 
één voor één werden we bekend gemaakt. 

Huis versieren:
Teun en Saar: De dag erna gingen we met onze eigen 

klas naar ons huis om de tuin en het huis te versieren en de 
medailles uit te delen. 

Teun: Papa had een muziekbox geregeld met allemaal 
carnavalsmuziek. De hele klas en de juf gingen uit hun dak. 
Wat een dik feest! 

Saar: Het was heel gezellig om met de hele klas naar ons 
huis te gaan. Met z’n allen hebben we de polonaise gelopen 
door de straat en lekkere snoepjes en chips gegeten!

Ook dit jaar is er natuurlijk weer gevraagd aan de 
Hoogheden van de bovenbouw van de St. Alphonsschool hoe 
zij het afgelopen seizoen hebben beleefd.

Wij, Stan Alberink en Amy Heuven, waren Schoolprins en 
Schoolprinses van de bovenbouw.

De onthulling
In de klas werden er hints gegeven. De dag dat het bekend 

zou worden gemaakt wisten de meeste kinderen al dat wij de 
nieuwe Schoolprins en Schoolprinses zouden zijn. Verkleed als 
spookjes stonden wij op het podium van onze school. Dat was 
alsnog best wel spannend. Na de onthulling was er een groot 
feest op het schoolplein en liepen we in polonaises over het 
schoolplein. 

Medailles
De dag na de onthulling kregen de klasgenootjes allemaal 

een houten medaille in de vorm van een steek. Om vervolgens 
naar ons huis te fietsen en alles te versieren. Als dank daarvoor 
kregen ze drinken en een broodje knakworst. 

Gala
Zondag 17 februari gingen wij met onze familie naar de gala. 

We zaten vrij vooraan dus konde we alles mooi zien. We hebben 
erg hard gelachen vooral om de twee blote dames. Aan het eind 
van de gala mochten we nog voorop in de polonaise lopen.  
Deze hadden van ons nog wel even mogen duren.  

School- en seniorencarnaval
Vrijdag 1 maart was er schoolcarnaval. Wij mochten de 

proclamatie voorlezen en we hebben medailles uitgereikt aan 
Prins Joost en Adjudant Wout en hun hofdames. Ook kregen alle 
meesters en juffen een medaille. We gingen van de ene naar de 
andere polonaise, wat een feest. Tussen de middag hebben we 
met alle hoogheden even lekker geluncht bij Kampkuiper. Daarna 
gingen we met de Dubbelkiekersbus de senioren op halen om een 
middag met hen carnaval te vieren. Nou, met de senioren uit ons 
dubbeldorp is niets mis want die kunnen nog steeds een feestje 
bouwen! Ook hier hebben we diverse polonaises gelopen maar er 
was ook ruimte voor kletsen en optredens. 

Kiekersdag en Geesteren
Zaterdag 2 Maart was het dan eindelijk zover Kiekersdag,  

We mochten bovenop de carnavalswagen staan tijdens de 
optocht door Harbrinkhoek / Mariaparochie. Daarna lekker feest 
vieren in de tent.

Zondag 3 Maart mochten we mee naar Geesteren voor de 
laatste keer op de prinsenwagen.

We hebben heel erg genoten!!!!!!

Wij willen CV De Dubbelkiekers, Prins Joost en Adjudant Wout 
en de hofdames bedanken voor deze mooie tijd!

Alaaf en groeten van Stan en Amy
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          Topsport in     en uit 
      Harbrinkhoek-  Mariaparochie

Hoe ben je de wielersport/volleybal ingerold  
en wat was je eerste club?
Lars: “Ik ben via mijn ouders de wielersport ingerold. Mijn 

vader en moeder sportten eigenlijk altijd veel en daarbij hoorde 
ook wielrennen. Nadat ik tot de D’tjes bij MVV speelde had ik 
het plezier verloren in het voetbal en ben ik toch maar naar de 
fiets gaan kijken. Het begon met korte ritjes op de mountain-
bike in de omgeving van Harbrinkhoek met mijn ouders. Op 
een gegeven moment wou ik graag bij een wielerclub fietsen en 
daarna uiteindelijk ook wedstrijdfietsen. Mijn eerste club was 
de OWC (Oldenzaalse Wieler Club).”

Nicole: “Ik ben begonnen bij de Krekkers toen ik ongeveer  
6 jaar oud was. Ook mijn zussen volleybalden in die jaren bij de 
Krekkers en Manon zit er nog bij. Uiteraard veel van mijn vrien-
dinnen ook. Ik ben op mijn 15e naar het Talentteam Papendal 
gegaan en heb daar toen ook gewoond.”

Hoe lang heb je nog hier in de buurt gesport  
en welke stappen heb je daarna gezet?
Lars: “Ik ben begonnen bij OWC in categorie 5 tot en met de 

junioren, dat is dus ruim 6 jaar. Daarna heb ik de volgende stap 
gemaakt naar een ander team, ik ben als 2e-jaars junior naar 
het juniorenteam van het toen-nog-hetende Monkey Town 
gegaan omdat er te weinig renners bij de OWC waren. Na 1 jaar 
bij het juniorenteam van Monkey Town ben ik doorgestroomd 
naar het continentale team van Monkey Town als 1e-jaars 
belofte.”

Nicole: “Na de Krekkers ben ik naar Talentteam Papendal 
gegaan. Hier heb ik twee jaar gespeeld. Vervolgens 1 jaar bij 
Eurosped in Almelo, lekker in de buurt. Toen heb ik de stap 
gezet om naar het buitenland te gaan en heb ik 3 jaar in Aachen 
(Duitsland) gespeeld bij de club Ladies in Black. Sinds dit 
seizoen speel ik bij SSC Palmberg Schwerin, bovenin Duitsland. 
Deze club behoort tot de top van Duitsland.”

Waar een klein dubbeldorp groot in kan zijn. Bekende volleyballers en wielrenners als Maret 

Balkestein-Grothues en Maurits Lammertink kennen we waarschijnlijk allemaal maar ook de 

volgende generatie is sterk vertegenwoordigd. Zo hebben we daar volleybalster Nicole Oude 

Luttikhuis (22) en wielrenner Lars Loohuis (19) die beiden in hun sport behoren tot de besten 

van Nederland. Opgegroeid als buren van elkaar en waar Nicole zelfs al is doorgedrongen tot 

de elite van het Nederlands dames volleybalteam timmert Lars hard aan de weg om rich-

ting Tour de France te komen. We maken graag kennis met deze talenten uit Harbrinkhoek-

Mariaparochie!

Wie hebben we hier exact voor ons?
Lars: “Ik ben Lars Loohuis, 19 jaar en woonachtig in 

Harbrinkhoek. Ik ben professioneel wielrenner bij A BLOC 
Cycling Team. Daarnaast doe ik momenteel de studie 
Sporteconomie op het Saxion te Deventer.”

Nicole: “Ik ben Nicole Oude Luttikhuis, 22 jaar en officieel 
ook woonachtig in Harbrinkhoek. Ik ben professioneel volley-
balster bij SSC Palmberg Schwerin in Duitsland en behoor tot 
de selectie van het Nederlands dames volleybalteam.”

Uit welk ‘nest’ kom je?
Lars: “Mijn ouders zijn Dianne en Rudi Loohuis en ik 

woon aan de Wilgenhof. Ik heb een broer Thom (21) en een zus 
genaamd Fleur (23).”

Nicole: “Ik woon op dit moment nog bij mijn ouders in 
Harbrinkhoek, aan de Jannes Brouwerstraat. Daar ben ik 
opgegroeid samen met mijn twee zussen. Mijn oudere zus heet 
Mylene en is 23 en mijn ‘kleine’ zusje heet Manon en is 20 jaar.”
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Welke prijzen heb je tot nu toe gewonnen?
Lars: “Tijdens de jeugd heb ik meerdere podiumplekken bij 

elkaar gefietst, zowel in het veldrijden als op de weg. Tijdens de 
3-daagse van Bladel werd ik in de eindklassieker 3e. Daar ben 
ik wel trots op. Ook heb ik een 2e plek behaald op het NK Team 
tijdrijden voor junioren met de Monkey Town ploeg.”

Nicole: “Een aantal prijzen heb ik reeds gewonnen. Zo heb ik 
brons gewonnen op het EYOF (European Youth Olympic Festival) 
met het Oranje jeugd dames volleybalteam. Daarna heb ik met 
Eurosped de beker gewonnen van Nederland. In Duitsland ben ik 
met de Ladies in Black twee keer derde geworden in de compe-
titie en dit jaar heb ik de Supercup gewonnen met Schwerin. De 
Supercup is net als bij voetbal de wedstrijd tussen de landskam-
pioen en de bekerwinnaar van jet jaar ervoor.”

Wat is tot nu toe het echte hoogtepunt  
in je carrière?
Lars: “Tijdens mijn eerste jaar als belofte heb ik gelijk al in 

enkele wedstrijden met de profs mee kunnen fietsen, dat is tot 
nu toe wel een hoogtepunt in mijn carrière. Ook de wedstrijden 
in het buitenland zijn echt een geweldige ervaring, zoals een 
koers van 11 etappes in China of een meerdaagse in Roemenië.”

Nicole: “Alle prijzen hebben sowieso iets bijzonders, maar 
als ik er één moet kiezen dan is het de beker met Eurosped, 
ik was toen zelf net van positie veranderd (van midden naar 
passerloper) en we hadden dit seizoen echt op het perfecte 
moment gepiekt.”

Kun je ook een dieptepunt beschrijven?
Lars: “Een dieptepunt is misschien mijn ongeluk van 2 jaar 

geleden. Hierbij had ik een frontale botsing met een andere 
fietser en hield ik een zware hersenschudding en glip boven 
mijn oog over. Hierdoor was ik enkele weken uit de running 
midden in het seizoen.”

Nicole: “Het derde seizoen in Aachen was voor mij een 
rotseizoen. Ik ben veel geblesseerd geweest en ik kon dus 
jammer genoeg weinig spelen. Maar inmiddels ben ik weer 
helemaal fit.”

Hoe ziet jouw gemiddelde dag  
als topsporter eruit?
Lars: “Bij een dag waarbij ik een lange training heb is het 

vooral goed ontbijten en rond een uur of 10 vertrekken, bij 
thuiskomst goed eten en rusten en eventueel voor school 
bezig.”

Nicole: “We trainen elke dag zo goed als twee keer. Dit bete-
kent in de ochtend een uur krachttraining en daarna (of daar-
voor) een uurtje baltraining. De middagtraining begint rond 
17:00 uur en duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. Naast de trainingen 
hebben we voor een wedstrijd altijd twee videosessies van de 
tegenstander ingepland. Ook hebben we in één week 2 keer een 
half uur fysiotherapie om de pijntjes te behandelen.”

Wat is jouw doel voor de aankomende 10 jaar?
Lars: “Mijn doel is toch wel om prof worden, op dit moment 

fiets ik nog bij de beloftes. Maar dit wil ik met gezond verstand 
realiseren en zeker niet te gehaast doen, je moet immers ook 
genieten.”

Nicole: “Ik zou heel graag een vaste waarde willen zijn 
binnen het Nederlands team, en daarnaast bij een goede club 
willen spelen. De Olympische Spelen zou een ultieme droom 
zijn die uitkomt als ik dat mag meemaken en daar dan een 
medaille pakken zou natuurlijk helemaal het mooist zijn.”

We spelen nu allemaal bij verschillende clubs maar als we 
elkaar weer zien is het net als vroeger. Daarnaast ben ik uiter-
aard nog steeds dikke maatjes met mijn ‘oude’ vriendinnen van 
de basisschool!”

Moet je ook veel laten voor je carrière  
(zoals het vieren van carnaval)?
Lars: “Dat is soms het lastige aan de sport, je moet veel 

feesten en avonden links laten liggen omdat er de volgende 
dag weer getraind moet worden of de focus op een wedstrijd 
ligt.”

Nicole: “Ik mis zeker veel dingen. Zoals nu zit ik in 
Duitsland en ik rij op 1 vrije dag niet 4 uur heen en 4 uur terug 
om naar huis te gaan. Daar heb ik minstens 2 dagen vrij voor 
nodig. Hierdoor mis ik veel verjaardagen en feestjes. Maar 
zodra ik thuis ben probeer ik zoveel mensen te zien die ik lief 
heb.”

Heb je veel vrienden binnen en buiten de sport?
Lars: “Zeker, door de wielersport heb ik heel veel nieuwe 

mensen leren kennen en ik leer nog steeds nieuwe mensen 
kennen. Hierdoor ken je mensen vanuit de hele wereld en 
dat is uiteraard erg interessant. Buiten het wielrennen heb ik 
natuurlijk mijn vaste vriendengroep waarmee ik sinds mijn 
jeugd bevriend ben. Met hen probeer ik zo vaak mogelijk wat te 
doen omdat ik het belangrijk vind om deze vriendschappen te 
houden buiten de wielersport.”

Nicole: “Doordat ik twee jaar op Papendal heb gewoond 
zat ik dus constant met mijn teamgenoten op de lip aange-
zien we samen trainden maar ook omdat we in hetzelfde 
gebouw woonden. Dit heeft een bijzondere band tot stand 
gebracht. Ook al komen we allemaal uit verschillende delen van 
Nederland, we zien elkaar nog erg vaak.  

kunnen pakken. Dat hoop ik dit jaar weer te doen. Je kunt me 
eventueel terug vinden in een lieveheersbeestjes pakje, als 
Eskimo of skelet.”

Misschien een rare vraag voor iemand die nog 
maar ‘net’ begonnen is maar wat ga je eventueel 
na je sportcarrière doen? Of ben je daar nog niet 
mee bezig?
Lars: “Pfoe, dat is waarschijnlijk nog ver weg en daardoor 

ben ik er ook niet zoveel mee bezig. Een baan in de economie 
lijkt me erg leuk maar misschien komt er wat op mijn pad 
binnen de wielersport.”

Nicole: “Ik hoop een baan op een kantoor te vinden. Ik 
probeer nu tussen de trainingen door tijd te investeren in 
mezelf om daar een diploma/certificaat voor te krijgen.”

Als topsporter ben je natuurlijk een voorbeeld 
voor vele kinderen. Welke wijze raad heb jij voor 
al deze kinderen met een droom om topsporter 
te worden?
Lars: “Of ik een voorbeeld ben voor vele kinderen dat weet 

ik niet, maar als raad zou ik kunnen geven om gewoon te doen 
waar je plezier in hebt en er niet te veel druk erachter zetten, 
het is ook vooral genieten.”

Nicole: “Plezier hebben in wat je doet en hard werken. 
Daarnaast moet je goed naar je lichaam luisteren. En dan kan je 
misschien van je hobby je werk maken, net als ik.”

Ga je überhaupt nog carnaval vieren?  
Zo ja, wat doe je (er) allemaal aan?
Lars: “Nee, ik heb al een tijd geen carnaval gevierd omdat 

ik dan vaak op trainingskamp ben en de eerste wedstrijden in 
februari al beginnen. Mocht ik een keer carnaval vieren dan 
zou ik een lekkere warme onesie aan hebben die ik al een tijdje 
heb.”

Nicole: “Met carnaval heb ik tot nu toe nog geluk gehad 
waardoor ik elk jaar nog wel een carnavalsfeestje mee heb 
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Spöllen veur joonk en old 
Rennen, ravotten of lekker chillen. Op het nieuwe speel- en ontmoetingsplein doen  

leerlingen van de St. Alphonsusschool niks liever. Maar er kan veel meer!

In het voorjaar van 2019 werd het vernieuwde speelplein 
feestelijk geopend. Een kabelbaan, een amfitheater, overdekt 
terras, jeu de Boules baan een voetbal- en volleybalveld en 
vooral veel natuur en groen. Het oude schoolplein en twee 
tennisbanen van tennisvereniging de Haambrink zijn na 
een grondige metamorfose een waar buitenspeelparadijs 
geworden. Geen schoolplein, maar een speel- en ontmoetings-
plein. Dus niet alleen voor de St. Alphonsus basisschool. Dit 
plein is voor alle inwoners van Mariaparochie en Harbrinkhoek. 
De basis is er nu de activiteiten nog. 

Verval
Wie op de St. Alphonsusschool heeft gezeten kent de voor-

malige tennisvelden. Al vele jaren wurmen kinderen zich tussen 
de hekken van de oude tennisvelden door om er te voetballen. 
Een trieste aanblik en kapotte knieën. Het schoolbestuur en de 
Dorpsraad wilden al jaren een nieuwe schoolpleininrichting.  
Met gemeentelijke en provinciale subsidies, sponsoring van 
volleybalvereniging Krekkers, tennisvereniging De Haambrink, 
Kinderdagverblijf  Bambino, St. Alphonsus Basisschool, 

Dorpsraad Harbrinkhoek Mariaparochie, Stichting Dorpshuis 
De Haambrink, NH1816 (Busscher Assurantiën)  is het benodigde 
bedrag van €160.000 bij elkaar gebracht. Dat naast de inzet van 
ouders en leerlingen. Dat hebben we samen toch maar mooi 
voor elkaar gekregen!

   

Het resultaat
Zoals Job al eens een journalist vertelde: Het is hartstikke 

leuk geworden, je kunt overal naartoe. Iedereen rent en springt 
nu al veel meer over het plein dan vroeger”. Een klein nadeeltje 
kleeft er wel aan. De kids komen net zoals vroeger weer met 
zand aan de kleren thuis☺.

Kump d’r nog wat van?
Kijk eens achter de sporthal, geniet van een drankje op het 

nieuwe terras van de buurtkamer. Kom Volleyballen, organiseer 
een Boot Camp of gooi een Jeu de Boules Balletje. Een wens, ik 
ben benieuwd hoe het concert van ons koor CANTABILÉ er zal 
klinken ten gevolge van 43-jarig bestaan in 2020 (?).
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      Timmerfabriek    Groothuis 
            90-jarig     bestaan
Het uitbundig gevierde 90-jarig bestaan van Groothuis Timmerfabriek was voor de redactie 

een reden om extra aandacht te schenken aan dit prachtige bedrijf.  

Wist u dat er van alle 38 mensen die bij Groothuis werken, er maar liefst zestien in ons 

dubbeldorp wonen? CV Altied Skik, De Dwarskiekers, De Bergkiekers en zelfs CV De  

Dubbelkiekers. Ons personeel is van alle markten thuis. 

Jubileum 
Sinds 1929 timmert Groothuis enthousiast en bewust met 

hout. Door te blijven vernieuwen en in te spelen op verande-
rende klantwensen klopt het Groothuis-hart als nooit tevoren. 
En daarvoor is Groothuis iedereen die hieraan bijgedragen 
heeft ontzettend dankbaar. Dankbaarheid, ook richting haar 
personeel. Om het 90-jarig bestaan te vieren hebben ze het 
Toppers-in-concert in Amsterdam bijgewoond. Het thema was 
‘Happy-Birthday-Party’. Hoe toepasselijk kan het zijn.  
Een geweldig feest waar nog lang over nagepraat wordt.

Directiewisseling
Naast het 90-jarig bestaan was er nóg een reden voor 

een feestje bij Groothuis Timmerfabriek. Richard Groothuis 
heeft de dagelijkse leiding en regie binnen de timmerfabriek 
overgedragen aan zijn opvolgers Marco Oude Nijhuis en Hans 
Wesselink. Zonder familieopvolging kwamen Marco en Hans, 
die al jaren bij Groothuis werken, als eersten in beeld om het 
bedrijf van Richard over te nemen, hetgeen in het jubileumjaar 
nu officieel zijn beslag heeft gekregen. 

De kinderen konden middels een speurtocht de fabriek 
ontdekken en zelf timmeren in de kinder-timmer-werkplaats. 
Wie weet raken ze besmet met het Groothuis-virus en zien we 
ze later terug in de timmerindustrie. 

Na afloop was er een gezellig samenzijn in de feesttent 
waar het aan eten en drinken niet ontbrak. 

Goede doelen
Groothuis heeft zijn feest echt niet alleen gevierd, maar 

heeft ook gedacht aan de minderbedeelden in de gemeente 
Tubbergen. Giften die het bedrijf ontvangen heeft, zijn volledig 
geschonken aan de Stichting Welzijn Tubbergen-Dinkelland. 

Een bedrag van ruim 8.000 euro. SWTD is dé welzijnsinstelling 
voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Kijk maar eens 
op www.swtd.nl. Je staat er verbaasd van wat deze stichting 
allemaal doet en betekent voor de mensen in onze gemeente. 

Al met al is 2019 een prachtig jaar voor Groothuis geweest. 
Wij danken Groothuis voor haar gastvrijheid en hartelijkheid. 
Op naar de 100 jaar! 

Open dag
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan heeft Groothuis 

alle inwoners uit ons dubbeldorp uitgenodigd om de fabriek te 
komen bekijken.  “Wat een geweldig bedrijf”,  “Prachtig om te 
zien hoe van houten balken geautomatiseerd kozijnen worden 
vervaardigd” en “We wonen al 30 jaar naast Groothuis, maar we 
zijn er nog nooit binnen geweest”, waren enkele opmerkingen 
van enthousiaste bezoekers. 

Hans Wesselink

Edwin Masselink

Hidde Busscher

Huub Elferink

Thijs Busscher
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Net zoals Hanna van Hendrik gedragen werd door het 
enthousiaste initiatief van de in Notter (gemeente Wierden) 
geboren actrice Johanna ter Steege werden de eerste zaadjes 
van de organisatie van SamenLoop voor Hoop in Tubbergen 
geplant door pastoraal werker Bert Huitink samen met Sandra 
Alberts. Zij zorgden ervoor dat er een bestuur kwam, zorgden 
ervoor dat onze burgemeester Wilmien Haverkamp het geheel 
omarmde door als ambassadeur op te treden en zij maakten 
mensen enthousiast om de organisatie op zich te nemen. 
Dat enthousiasme in de gemeente Tubbergen heeft ertoe 
geleid dat er 125 deelnemende teams waren en 2500 lopers 
(waaronder oud-Prins Joost en oud-Adjudant Wout van CV De 
Dubbelkiekers), er een aparte kinderloop was, er ’s avonds en 
’s nachts door zowel de Basiliek alsook door de Protestantse 
kerk gewandeld werd, waar koren zorgden voor de muzikale 
omlijsting. Kortom een happening die zijn weerga niet kent. 

    Hanna van Hendrik en   SamenLoop voor Hoop
Een van de meest opmerkelijke dagen in 2019 was het bezoek 

dat Anita en ik samen met Addy en Agnes brachten aan voor-

malig vliegveld ‘Twenthe’ om te genieten van de muzikale  

theaterbelevenis van Hanna van Hendrik. 

In drie verschillende acts gaat het publiek met Hanna op 
reis door haar leven en verhuist met haar na de bruiloft naar 
de boerderij en haar erf. Het thema van Hanna van Hendrik trof 
mij bijzonder.

Wat als alles anders wordt? Wat als alles waarin je gelooft 
wordt opgeschud? En wat als op een dag verleden, heden en 
toekomst samenkomen en de wereld, jouw wereld, verandert? 
Ben je dan nog wie je was?

Tubbergen speelt een belangrijke rol in Hanna van Hendrik. 
Het zijn de tumultueuze jaren zeventig. Overal nemen burgers 
het heft in eigen hand. Tradities worden overboord gegooid 
of juist fel verdedigd. Het is de bloeitijd van actiegroepen en 
ook de Twentse boeren in Tubbergen komen in opstand. Hun 
protest in 1971 tegen de ruilverkaveling is de felste boeren-
opstand in de Nederlandse geschiedenis. Door de dreigende 
verkoop van de boerderij komt het verleden van Hanna tot 
leven.

Hanna van Hendrik is een initiatief van actrice Johanna ter 
Steege, zelf geboren en opgegroeid in Twente. Een eerbetoon 
aan de veerkracht van de boerengemeenschap van haar jeugd 
en een familiekroniek ineen. 

U zult zich misschien afvragen waarom ik dit alles vermeld. 
Laat ik duidelijkheid verschaffen. Ik zie gelijkenissen tussen 
Hanna van Hendrik en onze SamenLoop voor Hoop Tubbergen 
die 21 en 22 september plaats heeft gevonden. 

SamenLoop voor 
Hoop is een evenement 
van KWF voor iedereen 
die iets tegen kanker wil 
doen. Gedurende een 
24-uurs wandelestafette 
staan we samen met 
lotgenoten stil bij kanker 

én vieren we het leven. Tijdens het evenement lopen deelne-
mers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd 
iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwek-
kende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten 

ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een 
onvergetelijk evenement is. De openheid, saamhorigheid en 
eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat 
niemand onberoerd laat.

Wat als alles anders wordt? Wat als alles waarin je gelooft 
wordt opgeschud? En wat als op een dag verleden, heden en 
toekomst samenkomen en de wereld, jouw wereld, verandert? 
Ben je dan nog wie je was? 

Net zoals dat voor Hanna van Hendrik gold, geldt dat voor 
mensen die geconfronteerd worden met kanker. SamenLoop 
voor Hoop wil een middel zijn om mensen hoop te bieden op 
een betere toekomst.

De SamenLoop voor Hoop wordt door heel Nederland 
volledig door vrijwilligers georganiseerd en heeft dus altijd zijn 
eigen lokale karakter. De ceremonies zijn een vast onderdeel. 

Openingsceremonie
Onder warme aanmoediging van alle aanwezigen lopen 

mensen die kanker hebben gehad of nog in behandeling zijn, 
de eregasten, samen met hun naasten de eerste ronde over het 
parcours. Met de openingsceremonie laten we zien dat we er 
voor elkaar zijn en dat er hoop is. Ook de kaarsenceremonie en 
de slotceremonie maken de SamenLoop voor Hoop uniek.

Dit alles met als doel een opbrengst te generen die aangewend 
wordt om verder onderzoek te doen en de verschrikkelijke 
ziekte kanker uiteindelijk te laten verdwijnen. Het werd een 
recordopbrengst. Nog nooit eerder in Nederland werd er zoveel 
geld opgehaald.

En de SamenLoop voor Hoop in Tubbergen is een uniek 
moment geworden. Mensen vragen mij wel eens waarom dat 
juist zo’n succes werd in de gemeente Tubbergen. En dan zoek 
ik antwoorden. Ik denk dat ik één antwoord heb gevonden. 
Ik was 11 jaar oud, dinsdagavond 21 december 1971. Ik trainde 
die avond bij M.V.V.’29 in Harbrinkhoek en telkens weer werd 
onze aandacht afgeleid en gingen er politiebusjes met loeiden 
sirenes richting Tubbergen. De boerenopstand tegen de ruil-
verkaveling in Tubbergen maakte geschiedenis. Een zwarte 
bladzijde. Vanaf dat moment, de enorm roerige tijd die families 
splitste en waarin de afkeer tegen de overheid op zijn hoog-
tepunt was, kwam er een nieuwe beweging in de gemeente 
Tubbergen tot stand. Een beweging die naar de toekomst en 
over de grenzen van het dorp en kerktoren kijkt, een beweging 
van samenwerking, maar ook een beweging die de overheid 
haar inwoners weer deed vertrouwen en in gezamenlijkheid 
besluiten neemt. Kortom in de gemeente Tubbergen heeft het 
begrip Noaberschap nieuwe inhoud gekregen. Een inhoud die 
gekoesterd moet worden. Geloof, hoop en liefde komen hier 
samen. En juist die saamhorigheid en eensgezindheid maakt 
dat we er willen zijn voor de ander. Juist wanneer die ander ons 
zo nodig heeft. SamenLoop voor Hoop en Hanna van Hendrik 
werden beiden kassuccessen. Wat mogen we trots zijn op 
elkaar.



113112

Vaste optochtlopers 

Weet je nog wanneer jullie voor het eerst  
mee deden in onze optocht? En wat was toen 
het thema? 
Vanaf het begin dat de optocht werd gehouden door CV De 

Dubbelkiekers zijn we altijd als deelnemers van de partij. De 
samenstelling varieert jaarlijks van vier personen tot ook wel 
eens twee personen. Dit is afhankelijk van wintersportvakan-
ties en het eventueel meelopen met de buurt of kameraden als 
er een kameraad of buurman als Prins of Adjudant dat jaar de 
scepter zwaait.

Themas’s die we de afgelopen jaren waren vooral het 
koninklijk huis , het kluunen van de negers welke destijds 
actueel was en zelfs Geile Geert is al eens voorbij gekomen in 
de optocht. 

Zijn er vaak prijzen gewonnen? En konden jullie 
er mooi van met mekaar op vakantie?
Meestal werd er wel een prijs binnengehaald tijdens de 

deelnames. Deze werden in veel gevallen direct maar opge-
maakt in de tent . Goed besteed dus. Uitzondering was de  
€ 150,- euro die we wonnen tijdens een gala-avond , en werd 
omgezet naar een weekendje met elkaar naar Maastricht. 
Helaas was dit qua geld niet voldoende…

Hoe en waar ontstaat elk jaar het thema wat 
jullie gaan uitdragen tijdens Kiekersdag?
Zoals je ziet op de foto vooral tijdens de bar bezoeken maar 

niet in de laatste plaats tijdens onze verjaardagen . Natuurlijk 
hebben we ook een commissie in onze groep die de actuali-
teiten op de voet volgt om hier waar mogelijk een thema uit te 
halen voor de optochten 

Omdat jullie elk jaar weer zo actief zijn met 
de optocht, zal het wel niet lang meer duren 
voordat één van jullie Prins Carnaval wordt 
toch? 
Zekers zal dit een keer gebeuren…  echter wij zoeken nog 

een aantal hofdames die met ons bovenin de bak willen staan 
en ons willen vergezellen tijdens de carnavalsperiode…. Helaas 
zijn deze nog niet opgestaan. Eventuele gegadigden ( liefst 
dames ) mogen zich aanmelden bij de redactie van dit blad. 

Het is bekend dat Marcel alias de tuut stopt  
als hoofdtrainer bij M.V.V. ’29. 
Is dit misschien om de handen vrij te hebben  
als sleutelprins volgend jaar?
Tuut is inderdaad gestopt. We hebben avonden als carna-

valsgroepje uren met hem aan tafel gezeten om dit niet te 
doen. Wij konden hem niet duidelijk maken dat hij om de 
carnaval niet hoefde te stoppen… Ook hij zou dan een hofdame 
dan moeten zoeken.. dus dat Prins zijn wordt het sowieso niet.

Wie is het meesterbrein achter jullie geniale 
ideeën elke keer? 
Een echt meesterbrein hebben we niet. De reeds eerder 

genoemde actualiteitencommissie in onze groep volgt het 
nieuws op de voet en daaruit vloeit meestal weer een spraak-
makend thema.  Verder moeten we wel eerlijk toegeven dat het 
tijdstip ook veel bepaalt…hoe later op de avond des te beter 
zijn de ideeen.

Doen jullie dit jaar ook weer mee? En kan je al 
een tipje van de sluier oplichten?
Dit houden we liever voor ons.. Het moet elk jaar weer een 

verassing zijn.  De beslissing volgt uberhaupt altijd laat.  Maar 
het is wel mooi om te bespeuren dat we elk jaar een onderwerp 
van gesprek zijn tijdens feesten en verjaardagen over de vraag 
welk thema wij dat jaar weer gaan doen.

Klopt het dat jullie altijd als laatste het licht uit 
doen tijdens Kiekersdag? 
Nee, das eerlijk gezegd niet zo. Onderweg worden we in 

diverse wijken binnengehaald als helden en dienen we altijd 
vele borrels te nuttigen. Dit wordt ons meestal later in de tent 
fataal zeg maar.  Dus we zijn meestal savonds “keurig “op tijd 
in huis!



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

Brughuis
Van Riemsdijkplein 30 | Almelo | Openingstijden: ma -za 8:00 - 20:00 | zo 12:00 - 18:00



Coop
altijd dichtbij
• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• coffeecorner

• verse jus sap-machine

• bloemen & planten

Coop Albergen Munster
Zenderseweg 8

Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027

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

UW GELUID DRAADLOOS 
DOOR HET HELE HUIS



www. .com

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



NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

BEDRIJFSHALLEN

www.bouwteamoost.nl

Bekijk meer op: 
www.loohuisgroep.nl

Adres: Pastoor Boddestraat 18, 7666 LB Fleringen    Tel: 0546 - 629 629    E-mail: fleringen@loohuisgroep.nl

deskundig 

betrokken 

betrouwbaar
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  Straattaal 
     in Harbrinkhoek
Beste lezers van het dubbelkiekersblad, uw redactie heeft een ingezonden mail ontvangen 

van Big L. Big L. is een rapper uit onze hoofdstad Amsterdam en wil in straattaal zijn  

ervaring in Harbrinkhoek met ons delen.

Fakka G,
Met mijn drerries heb ik een fissa in de stad toch?
Maar m’n drerries zijn zoals altijd weer eens skeer.
Maar ik ben niet tatta weet je, ik geef wel die bankoe of die barkie.
Zelf ben ik goed voor 3 millie weet je.
Maar m’n Porsche is genakt, daarom is de popo nu bij me.
Ik moet barfen van Damsko, te druk, te veel lit. Wil nu wel chill.
Een osso in Twente is wat ik wil.
In Harbrinkhoek heb ik mijn osso voor een prikka gekocht.
Nu ik er woon ga ik naar Carnaval bij Kampkuiper, neem stacks mee om nieuwe matties te maken he.
In de feesttent zie ik een kaaskop chimeid met een aight akka, hahaha
Zeg tegen haar zullen we samen loesoe maar de chick wil tantoe fissa op de beats van DJ OG.
Het fissa is al te vroeg voorbij en ik ben panja, dus vraag de jongens van Altied Skik een afterparty te doen in mijn osso.
Lekker takken en eieren bakken!
Wonen in mijn osso in Harbrinkhoek is aight, maar jullie moeten nog wel de taal van de straat leren toch? ;-)

Euhj! Big L.

Programma Kiekersdag 
zaterdag 22 februari 

Uiterlijk 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 Robin I en Adjudant Arjan!  

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

 gezellige muziek en ander leuk vermaak

17.15 uur Prijsuitreiking!!!

01.45 uur Einde Kiekersdag!

 Bedankt allen en tot volgend jaar!!!



 

   

   

 

 

 

James De Groot Autoservice BPMvanmijnauto.nl Linneman Bouw & Advies 
JD Bouwgroep Jeroen Meijer Tegelwerken Oerbekke Onderhoud & Renovatie 
JWP Waterservice Kroese Wevers Accountants Nijland Voegwerken/House of Style 
Silvo Wigger Bouw Aard Lief Kinderopvang De Groene Taxi 
Bomech B.V. 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 TND Duurzaam 
Jabé Reclame Autobedrijf G. van Buul Vistaria Schaap 
Fysiotherapie Langeveld J. ter Horst Aannemersbedrijf Ter Horst Woondekor 
Flowquip Process Solutions Carnavalskleding.nl Combi Glas 
Wooncentrum 
Multimedia Center 
 

Planting Power 
Lucas IT – Inventus Online 

Haarhuis Bouwbedrijf Albergen 
Busscher Milieu & Advies 

    
    
Grolsch Brouwerij Kottink Zalen Café  Slijterij Heisterkamp Drankenhandel Kinderopvang Bambino 
B & K Bouwbedrijf BV Groothuis Timmerfabriek Kookrijk Kookstudio De Jong & Laan 
Lenferink Auto’s  Leus Specials Oerbekke Timmerwerken 
Kadohuuske Homegifts 
Postel Tentenverhuur.nl 

Borggreve Schilders 
Jos Overmeer Tweewielers 

Frank Groener Meubels & 
Interieurs 

News Outside 
TL Makelaardij 

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 
Citex Solutions 
Robin Keemers Kleinbouw 

Huzink Bouwmaterialen 
Leon Roeloffzen 
Metselwerken 
Lieke Geerdink Medisch 
Pedicure 

Autototaal Tubbergen 
Bouwbedrijf Westerhof 
Niels Horstman Film & 
Fotography 
ASE System Engineering 

Loohuis Installatietechnieken 
Ter Beek Reizen 
Mariska Huls Schoonheids- 
specialiste 
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