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uw gezicht proberen te toveren. Niets ontsnapt aan de 
aandacht van de redactie.   

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.  

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.  

Veel plezier en hopelijk kunt u na het lezen van de 
krant net als wij zeggen: ‘Kop op, in 2023 vieren we het 
carnaval dubbel op.’ Een fantastisch carnaval gewenst en 
een driewerf alaaf!   

Carnavaleske groeten,   
de redactie van het Dubbelkiekersblad 

 Van de redactie
KIEK ’T ER IN!! Na een jaar afwezigheid is hij terug, de 21e editie van onze jaarlijkse presen-
tatiegids, ‘t Kiekersblad. Geraniums weg voor de ruiten, wij zetten de bloemetjes weer buiten. 
Het feest waar men zich twee jaar op heeft lopen verheugen. Het festijn der zotten, waarbij 
Harbrinkhoek en Mariaparochie voor een ruime periode door het leven gaat als Kieker-
slaand. Dit jaar extra speciaal als zijnde Sleuteldorp van de Gemeente Tubbergen. Benieuwd 
naar de inhoud? Lees gauw verder … 

Carnaval 2020 is voorbij en de wereld wordt geteis-
terd door het coronavirus. Voor het sociale leven een grote 
verandering. Geen feesten, vergaderingen, bijeenkomsten, 
etc. Een heel bijzondere tijd, zo ook voor onze vereniging, 
leden en sponsoren. Ook voor vele bedrijven heeft het 
coronavirus een enorme impact. Bedrijven die ook vereni-
gingen zoals wij die van ons al jaren steunen. Wij kunnen 
niet zonder hen en daarom willen wij eenieder die onze 
vereniging en carnaval in Harbrinkhoek/Mariaparochie 
een warm hart toe draagt in welke zin dan ook zeer 
erkentelijk zijn.  

Wij vieren feest, dus weg met de maleise, want 
nu is het tijd voor de polonaise hollandaise! 

Op het moment van schrijven hopen we dat het 
allemaal een beetje mee blijft zitten met de coronaperi-
kelen, dan kan in de gemeente Tubbergen eindelijk weer 
carnaval gevierd worden. In het gemeentelijk overleg is 
genoemd dat we als gemeenschap na een lange tijd van 
stilte in het verenigingsleven weer toe zijn aan creativiteit, 
tijd voor samenzijn en samen organiseren. Mooi verwoord 
in: “Het is weer tijd voor ontlading, met een lach en een 
traan. Ook is het is weer tijd om samen feest te vieren. 
Kortom, het is weer tijd voor carnaval.” 

Na een jaar van stilte zullen we in deze editie van het 
Kiekersblad jullie uiteraard weer mooie verhalen presen-
teren. Dat betekent dat de redactie van dit blad al weer 
luttele weken volop bezig is geweest om diverse nieuws-
feiten en andere dorpsgein bij elkaar te sprokkelen. Onze 
vereniging heeft in de afgelopen periode absoluut niet 
stil gezeten zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe 
huisstijl, nieuwe website, nieuw kleding voor Raad van Elf 
en Dansmariekes en zelf een nieuwe Prinsenwagen. Hier 
besteden we dan ook graag aandacht aan in deze editie.  

Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een lach, die 
we middels de bekende twijfelachtige hersenskrakers, 
onbedachtzame anekdotes en kletsnatte ochtendklets op 



4

Terugkijkend op de stille straten zonder optochten, de coronamaatregelen waar-
door de meeste carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen de opkomst van 
de hoogheden stante pede moesten annuleren, kunnen we unaniem concluderen 
dat het geen tijdperk was dat voor herhaling vatbaar is.  

Al kijken we eveneens terug op mooie momenten. En die waren er zeker, hoe 
bitterzuur de aanleiding hiertoe ook was. Zo maakten de inventiviteit en de creati-
viteit van de  carnavalsclubs in onze gemeente een diepe indruk op ons. In plaats 
van treuren om wat er allemaal niet kon, keken jullie, carnavalisten, naar wat wèl 
mogelijk was. ‘Niet lullen maar poetsen’ was het nieuwe credo. Dit leidde tot een 
verrassend scala aan, veelal online,  activiteiten. Zoals  online gala’s, quizzen, loterijen en bingo’s. Ondanks de beper-
kingen wisten alle verengingen een geheel eigen invulling te geven aan het zottenfeest.  

De uiteenlopende carnavalsactiviteiten zijn niet alleen gezellig. Ze vergroten tevens de saamhorigheid en de verbin-
ding. Zowel binnen de eigen vereniging als tussen de verschillende kerkdorpen en onderling. Carnaval 2023 komt dan 
ook op het goede moment. Want juist in de huidige tijdsgeest zijn saamhorigheid, verbinding en het vertrouwde noaber-
schap, onmisbaar voor een fijne samenleving.  

Daar dragen jullie, carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen, een essentieel steentje aan bij. Bovendien 
houden jullie hiermee het unieke stukje carnavals-DNA van onze mooie gemeente gezond en springlevend. Dat het 
college en ik als waarnemend burgemeester meer dan trots zijn op onze carnavalsclubs, is nog maar zacht uitgedrukt.  

Net als jullie, keek ik daarom ook reikhalzend uit naar de elfde van de elfde. De dag waarop carnaval 2023 volgens 
traditie officieel van start ging. We zijn tevens zeer benieuwd welke prins en adjudant de gemeentelijke carnavalssleutel 
dit jaar in ontvangst mogen nemen. Eindelijk, want deze hoogheden moesten maar liefst drie jaar zwijgzaam wachten 
op het grote moment. Aan wie dragen wij de ‘zeggenschap’ komend carnavalsseizoen over???  

Met Harbrinkhoek als jubilerend sleuteldorp, beloven de sleuteloverdracht, de uitreiking van de steek onder water en 
het gemeentegala in elk geval weer de nodige hilariteit, verrassingen en vooral gezelligheid te brengen. Wij leggen in 
het gemeentehuis de serpentines alvast klaar en wensen iedereen een fantastisch, onvergetelijk carnaval 2022-2023!  

Hermans-Vloedbeld
Waarnemend Burgemeester 

gemeente Tubbergen

CV De Dubbelkiekers 
en ‘Noaberschap’

ALAAF! ALAAF! ALAAF!  

Het kan weer, het mag weer en wat hebben we er weer 
‘onmeunig’ veel zin in. Daarmee laten we hopelijk tegelijkertijd 
twee roerige zottenjaren achter ons. We hebben het uiteraard 
over carnaval.  

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 



 Van de voorzitter
2020 was het laatste carnavalsjaar dat wij groots hebben kunnen vieren, al blies de wind de laatste optochten af. 

En toen trad corona in….. Een virus waar nog nooit iemand van had gehoord en waarvan wij de impact niet konden 
voorspellen. Die impact was zeer groot; overheidsingrijpen tot achter de voordeur, complete lock-downs, maar ook het 
verenigingsleven kwam tot stilstand. Corona heeft ons allen getroffen. 

Terwijl ik dit schrijf is het Sinterklaasweekend en zie ik links en rechts Sinten en Pieten die huizen, scholen en vereni-
gingen bezoeken. Vaak vrijwilligers die zich zo’n rol toemeten in het belang van hun club of vereniging. Wat zou de 
maatschappij zijn zonder deze vrijwilligers, vroeg ik mij af. Kijkend naar onze eigen Dubbelkiekers kunnen wij de gala’s, 
kiekersdag, optochten, dansmariekers, schoolcaranaval, kiekersblad. Kortom al datgeen om een Carnavalsvereniging te 
kunnen bestieren, niet organiseren zonder al die vrijwilligers die jaar in jaar uit belangeloos klaar staan. Een impact van 
corona is ook geweest dat dit vrijwilligersleven tot stilstand is gekomen.. Ergens ook begrijpelijk, mensen ervaren de rust 
en ruimte om hun taken eens niet na zo veel jaren op te pakken.  

En toch, de Dubbelkiekers zullen de Dubbelkiekers niet zijn om met vele bekende maar ook nieuwe vrijwilligers er een 
prachtig jubileumjaar van te maken. De langstzittende Prins Robin en Adjudant Arjan en hun hofdames Loes en Anne 
hebben in 2021 er nog een “ kleintje” carnaval bij aangesloten en traden op 12 november jl. ‘eindelijk’, maar voldaan af 
en is er na lang wachten op een geheel nieuwe wijze een spectaculaire opkomst ingeluid van Prins Frans en Adjudant 
Koen met Hofdame Thea.   

Dit jaar zullen de gala’s spectaculairder dan ooit zijn. En wat te denken van het Gemeentegala, dat geheel 
Dubbelkiekers eigen zal worden vormgegeven. Het kan niet anders dan dat Kiekersdag met deze sleutelprins zijn weerga 
niet zal kennen! 

Wat doet het mij dan ook deugt veel vrijwilligers weer actief te zien. 
Niet alleen bij de Dubbelkiekers maar ook alle wagenbouwverenigingen 
in het dorp die gezamenlijk de schouders er onder zetten. Verbinden is 
waar wij sterker in worden getuige ook het door de carnavalsverenigingen 
in 2021 georganiseerde “ kleintje” carnaval met een heuse optocht.  Aan 
alle verenigingen hartelijk dank voor alle inspanningen. Bij deze ook een 
morele oproep aan een ieder die iets voor onze vereniging of het vrijwil-
ligersleven kan betekenen. Zet u in, de vrijwilligers kunnen helpen.  

Ik dank Prins Robin en Adjudant Arjan en hun hofdames Loes en 
Anne voor hun geweldige inzet en wens Prins Frans, Adjudant Koen en 
hofdame Thea een prachtige jubileumjaar toe. Geniet er van; it’s a once 
in a lifetime. 

Tot slot, ik had mijn verhaal er ook mee kunnen beginnen maar sluit 
er liever mee af dan blijft het u allen het meest bij. Ik dank Edwin Kroeze 
voor zijn jarenlange voorzitterschap. Mede onder jouw voorzitterschap 
is de Dubbelkiekers een prachtige vereniging geworden en gebleven. 
Het is voor mij dan ook een enorme eer het stokje over te nemen en de 
Dubbelkiekers blijvend op de kaart te zetten. 

Allen een prachtige carnavalstijd!! 

Sebastiaan Masselink
Voorzitter CV De Dubbelkiekers

5

De vrijwilligers kunnen (het niet) helpen. 



6

Eindelijk weer carnaval nadat het twee jaar niet door heeft kunnen gaan vanwege 
corona. Laat Corona komend seizoen enkel een heerlijk koud drankje zijn want 
carnaval gaan we vieren! En daarmee heeft ons Dubbeldorp nieuwe Sleutel-
hoogheden! Dat zal jullie al niet ontgaan zijn! We hebben er lang op moeten 
wachten maar eindelijk mogen we dan komend seizoen regeren over de 
gemeente Tubbergen en ‘hebt wie de slöttel in haand’n!’ Maar wie gaan 
ons hier nu in voor? Wie zijn onze Sleutelhoogheden? En hoe gaan ze 
komend carnavalsseizoen de scepter zwaaien over onze mooie Dubbel-
dorp en de gemeente Tubbergen? 

Op 12 november 2022 werd duidelijk dat het Sleutelprins Frans 
Braakhuis met zijn hofdame Thea Lubbers en Adjudant Koen oude 
Vrielink zijn. Hoog tijd om ze beter te leren kennen. 

Naam, leeftijd, woonsituatie en gezinssamenstelling 
Uiteraard is het ook in dit bijzonder jaar weer gelukt om een mooi 

duo op de been te krijgen. Met Frans en Koen aan het roer is er 
gekozen voor enige ervaring want zowel Frans als ook Koen zijn 
geen onbekenden binnen de carnaval en de Dubbelkiekers. 

Het is Sleutelprins Frans Braakhuis die dit jaar de 
scepter zwaait over ons mooie Dubbeldop en de 
hele gemeente Tubbergen. Dit doet hij samen met 
Hofdame Thea Lubbers en zijn rechter- en linker-
hand Adjudant Koen oude Vrielink. Frans is 53 
jaar jong en geboren als Papsleef. Sinds vier 
jaar heeft hij een relatie met hofdame Thea. 
Daarvoor is Frans heel wat jaren vrijgezel 
(oftewel ‘happy single’) geweest! Leuk om te 
weten: Frans en Thea hebben bij elkaar in de 
klas gezeten op de basisschool in Geesteren. 
Zie hiervoor bijgevoegde foto. Als ze toen eens 
wisten wat ze nu weten….. Ook de beide ouders 
kennen elkaar. De ouders van Frans huurden 
namelijk land van de ouders van Thea. Frans is sinds 
2005 woonachtig aan de Pastoor Eshuisstraat 15 in 
Harbrinkhoek. Daar woont hij parttime samen met Thea.  

Thea Lubbers is ook 53 jaar jong. Om precies te zijn is ze 
drie weken ouder en natuurlijk wijzer dan Frans. Ook Thea is 
geboren als Papsleef in Geesteren en heeft een zoon Brent 

    Prins Frans I  en   Adjudant Koen
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moet ook ons Koen in het gareel lopen.” Thea is in dit 
geval benoemd tot ballotagecommissie. Dat kan dus nog 
leuk worden! 

Koen heeft een oma van 93 jaar en daar zijn ze al 
op bezoek geweest. Oma woont in Albergen aan de 
Librijestraat in een eengezinswoning en is nog kwiek en 
vitaal. Oma wilde de steek even op en is al opgenomen in 
de hofhouding. 

Hoe en wanneer gevraagd en wat waren 
de reacties? 
In mei 2020 verscheen ineens Martin oude Avenhuis 

in de tuin bij Frans Braakhuis. Gevolgd door een zwaar 
vermomde Carmen Bos. Zij moest zich wel helemaal 
vermommen want buurman Ben Westerhof woont tegen-
over Frans en ziet altijd alles omdat hij, of in de tuin 
werkt, of met de hond loopt. Carmen deed dus alsof het 
winter was door een muts en sjaal op te doen en dat in 
mei. Je kunt je afvragen of dit geen bekijks zou trekken 
maar het is goed gegaan. De derde wijze van onze illus-
tere benoemingscommissie Jos Smook was dit keer niet 
mee gegaan want als moatje Ben hem zou zien, zou alles 
vroegtijdig uitkomen.   

Eenmaal binnen viel Martin direct met de deur in huis: 
“Het mut maar ‘n keer gebuur’n Frans!” 

Frans was helemaal verbaasd en vereerd en zei in 
principe direct ja maar wilde dit wel nog even overleggen 
met Thea. Het toeval wilde dat hij die avond nog met 
Thea had afgesproken en dus nog naar Ootmarsum 
moest, dus dan zou hij het direct kunnen vragen. Echter 

door de komst van Martin en Carmen liep de avond 
wat uit en kwam hij later dan verwacht bij Thea 
aan. Zij lag al in bed. Frans is naar boven gegaan 
en heeft Thea wakker gemaakt en direct verteld dat 
ze hem als prins hadden gevraagd. Thea was in één 

keer wakker. Omdat ze toch niet meer konden slapen 
zijn ze maar buiten gaan zitten in de tuin met koffie. 
Ook Thea was direct enthousiast! Anderhalve week later 
hebben ze het ook de kinderen van Thea verteld en ook 
zei reageerden erg leuk. Die zeiden: “Het is een eer dat ze 
je vragen en ze vragen je vaak  maar één keer dus dat 
moet je doen!” En ook: “Oh dat is gaaf, dat wordt zuipen, 
haha!”.  

Daarna volgde een lange en zorgvuldige zoektocht 
naar een Adjudant. Deze tijd had Frans ook wel want 

    Prins Frans I  en   Adjudant Koen
van 23 jaar en een dochter Evi van 20 jaar. Inmiddels is 
daar ook schoonzoon Jesse bijgekomen. Momenteel is 
Thea woonachtig in Ootmarsum. Er liggen echter wel 
plannen om samen te gaan wonen.   

Onze Adjudant dit jaar is de benjamin van 
het stel. Het is Koen oude Vrielink, 36 jaar jong, 
geboren en getogen Dubbelkieker. Koen is 
woonachtig aan de Klösseweg in Harbrinkhoek. 
Daar woont Koen naast zijn ouders en heeft 
hij een grote tuin. Koen heeft één broer 
genaamd Martijn ook wel beter bekend als 
Friemel van de viskraam. Koen is nu nog 
‘happy single’ maar we gaan er vanuit 
dat dat na dit carnavalsseizoen anders 
is. Frans en Thea zijn hier heilig van 

overtuigd. Frans geeft 
aan: “Laat hem nog 
maar even genieten want 
na de carnaval, met een 
vriendin aan zijn zijde, 
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zoals we inmiddels weten hebben we door Corona twee 
jaar geen carnaval kunnen vieren. 

In april 2021, op zijn eigen verjaardag, heeft Frans 
Koen geappt voor advies over de tuin. Dat was natuurlijk 
een smoesje en Koen vond het ook wat vreemd dat Frans 
appte voor de tuin op z’n verjaardag. Toch is Koen naar 
Frans toe gegaan. Voor de zekerheid netjes gedoucht 
en in nette kleren want het was Frans z’n verjaardag! 
Eenmaal gearriveerd bij Frans kwam de vraag al snel: 
“Wil je mijn adjudant worden?” Koens eerste reactie was: 
“WAT?!”  Gevolgd door een dikke ja, voor 99%. Koen geeft 
aan: “Voor de zekerheid heb ik er nog een weekje over 
nagedacht en toen was het 100% ja!” aldus Koen. Het 
nieuwe Sleutel-duo was een feit! 

Op naar november 2021 voor de bekendmaking. 
Kleren, steken en onderscheidingen regelen. Frans en 
Koen hadden tegen Jos gezegd: “Moeten we voor kleding 
werkelijk helemaal naar Elburg (hier waren de eerdere 
duo’s namelijk geweest)? Dat kan toch wel dichterbij?” En 
ja hoor, dat kon zeker want ze hebben de kleding gere-
geld bij Ilona in Weerselo. Op de Steek hadden ze alleen 
jubileumjaar 2022 laten zetten. Gelukkig maar, want met 
dat jaartal konden ze zowel in 2021-2022 als ook in 2022-
2023 regeren. 

Het Sleutel-duo stond al ruim twee jaar klaar en had 
er zin in! De donderdag voor de opkomst gingen ze nog 
even bij elkaar zitten om echt de laatste puntjes op de i 
te zetten. Alles was klaar en goed voorbereid. Niets stond 
een mooie opkomst nog in de weg. Of toch wel…..? Het 
mocht niet zo zijn. 24 uur voor de daadwerkelijke opkomst 
werd het hele feest (weer) afgeblazen vanwege corona. 
Zowel Frans als Thea en Koen geven aan: “Dat was wel 
echt een bittere pil en daar waren we heel teleurgesteld 
en verdrietig om. Je laadt je op en dan…. deceptie.” Koen 
geeft nog aan: “Ik vond het ook gewoon balen om weer 
een jaar mijn mond dicht te moeten houden.”

Opleiding en werk 
Frans: Frans is begonnen op basisschool 

Aloysius in Geesteren. Daarna is hij naar de mavo 
gegaan in Tubbergen om vervolgens de Middelbare 
Landbouwschool in Zenderen te doorlopen. Frans wilde 
daarna naar de Hogere Landbouwschool gaan maar 
moest in militaire dienst. Na de militaire dienst heeft 
Frans eerst nog op de boerderij gewerkt van zijn broer 
en in 1994 is hij gestart bij Loonbedrijf Haarhuis in 
Harbrinkhoek. Daar heeft Frans twaalf jaar gewerkt 
met veel plezier. Na de jaren bij Haarhuis is Frans naar 
Breklenkamp gegaan naar Loonbedrijf Wassink. Hier 
werkt hij nog steeds met veel plezier als allround mede-
werker in onder andere grondverzet en loonwerk. Frans is 
tijdens zijn werk zo’n beetje de eerste wolf tegengekomen 

terwijl hij op de rode mestwagen zat. Thea vertelt hier-
over nog een leuke anekdote: “Mijn dochter vroeg nadat 
ik met Frans ging, is Frans nu jouw prins op het witte 
paard? Daarop zei ik: “Nee Frans is mijn prins op de 
rode ‘poepsjeeser’.” Ook vertelt Frans dat hij lid is van de 
‘kantelclub’. Geheel ondersteund met foto’s laat hij zien 
dat hij met machine en al eens is omgekanteld. 

Thea: Ook Thea is begonnen op de basisschool in 
Geesteren. “Ik ben gestart op de Mariaschool, dat was 
een meisjesschool en heb de basisschool afgemaakt op de 
gemengde Aloyisiusschool en daar dus ook bij Frans in de 
klas gezeten.” Na de basisschool is Thea naar de LHNO 
gegaan. “Vriendinnen van mij gingen daar ook naar toe, 
dus ik ook.” Thea is vervolgens gaan werken bij de Firma 
Morsman in Tubbergen en is toen ook nog een opleiding 
Modinnette gaan doen. Daarna is nog een opleiding 
Coupeuse bijgekomen en  ook heeft Thea de kappersop-
leiding nog gedaan. Inmiddels werkt Thea bij Printshopz 
in Denekamp. Ze werkt als allround medewerker in de 
confectie. Ze daar maken vlaggen, banners en andere 
artikelen. 

Koen: Koen is gestart op basisschool St. Alphonsus 
in Mariaparochie. Daarna is hij naar St. Canisius in 



9

Tubbergen gegaan om tenslotte nog het AOC in Almelo 
te doorlopen. Daar heeft Koen de Hoveniersopleiding 
niveau 3 afgerond. Direct na de opleiding is hij aan het 
werk gegaan bij Farwick in Enschede en daar werkt hij 
nu nog. Inmiddels dus al weer 17 jaar. Koen vindt het 
een prachtig beroep; op de graafmachine, tuinaanleg of 
zwembaden bouwen. Alleen aan schoffelen heeft hij een 
hekel.

Vrije tijd en hobby’s 
Naast alle drukte van het werk is er toch ook nog tijd 

voor ontspanning. 
Frans: “Naast mijn werk houd ik van lezen en gitaar 

leren spelen. En door Thea ben ik ook wandelen enorm 
gaan waarderen.” Al doorpratend over hobby’s komen we 
erachter dat muziek erg belangrijk is voor Frans. “Maar 
zeker geen piratenshit!” Frans is fan van o.a. AC/DC. 
Vandaar ook dat het opkomstlied een mix is geworden 
van AC/DC en Liberté van Parla & Pardoux. Naast de 
stevige rock vindt Frans Il Divo ook heel erg mooi! Zoals 
hij zelf zegt: “Van klassiek tot hardrock en op z’n tijd lekker 
housen!” 

Ook nu wordt er weer een mooie anekdote verteld: 
“Frans was lid van de ‘Laat Koosje Alberts vredig 
inslapen.nl fanclub’. Inmiddels is de fanclub opgeheven 
aldus Koen.” 

Op 2 september 2022 zijn Frans en Thea naar het 
afscheidsconcert van Kensington geweest. Een prachtige 
band, misschien wel Nederlands beste band ooit geven ze 
beiden aan. Ook is Frans nog met Jurgen en Timmie naar 
een concert van AC/DC geweest in Gelredome. Muziek is 
dus wel een rode draad! 

Frans heeft in het verleden ook veel gereisd dus ook 
dat is zeker een hobby. Van Australië tot Canada tot 
Amerika. Hij is op veel plekken geweest en vindt het heer-
lijk om te reizen. 

Thea: “Frans en ik wandelen graag. Onderweg dan 
een lekkere kop koffie en een stuk appeltaart of een glas 
wijn. Ook winkelen met mijn dochter doe ik graag. En zo 
nu en dan lekker een serie kijken op de iPad vind ik ook 
heel fijn.” 

Koen: Koen is een druk baasje. Hij werkt veel. Door 
ook in de vrije tijd te beunen zorgt dat hij er voor dat 
menig tuin er weer spik en span uit. Ook is hij veelvuldig 
te vinden bij Jong Nederland. Daarnaast zit Koen al sinds 
2006 bij de Dubbelkiekers waar hij hoofd bouwcom-
missie is. Tot slot zit Koen ook nog in het bestuur van de 
School- & Volksfeesten. Kortom, we kunnen wel stellen: 
Koen is vrijwilliger van de eeuw! Oftewel zoals Frans zegt: 
“Adjudant voor een lintje!” Met al deze hobby’s heeft Koen 
geen vrije tijd meer over. Hij is in ieder geval geen avond 
thuis.

Wat is jullie verleden en ervaring met 

carnaval? 
Frans: Frans is in 2004 door zijn werk als 

loonwerker de optochten gaan rijden voor De 
Dubbelkiekers. Hij heeft de Prinsenwagen gereden 
tijdens alle optochten. Dit heeft hij uiteindelijk samen 
met Koen gedaan. Daardoor kwam Frans erachter 
dat de Dubbelkiekers zo’n leuke club is dat hij ook 
maar toegetreden is tot de Raad van Elf. Dat heeft 
hij twaalf jaar gedaan. Daarna vond Frans dat de 
jeugd het over moest nemen. Wel heeft Frans tot op 
heden altijd bij de bouwcommissie gezeten. 

Thea: Thea geeft aan: “Vroeger was carnaval gewoon 
gruwelijk feestvieren in heel de gemeente Tubbergen.” 
Waar carnaval te beleven was, was Thea ook! Ze ging 
dan op pad met vriendinnen. Zo gingen ze naar Bays, 
Bruins en de Kul in Denekamp. Thea liep de discotheken 
af. Later ging ze in Ootmarsum ook wel de optocht daar 
kijken om na afloop altijd een paar wijntjes te nuttigen bij 
van de Maas.  

Koen: “Ik ben gestart in 2005 als hofnar (bottelier) bij 
de Dubbelkiekers. Compleet in hofnarpak en geschminkt 
met een blauwwit wybertjes gezicht (de kenmerken van 
de Dubbelkiekers) heeft hij dit de eerste drie jaar gedaan. 
Daarna is Koen officieel gestart in de Raad van Elf en 
dat heeft hij tot op heden gedaan. Zoals eerder benoemd 
zit Koen ook al sinds jaar en dag bij de bouwploeg waar 
hij vanaf 2012 hoofd van de bouwcommissie. Koen geeft 
aan: “Dit blijft ik ook doen, ook na dit jaar!”

Hoe hebben jullie deze lange periode 
naar de opkomst beleefd? Corona heeft 
jullie geduld op de proef gesteld. 
Frans: “Het was een zeer lange periode, corona was 

echt vervelend.  Je wilt zo graag kenbaar worden voor 
het dorp en de vereniging maar ons geduld is echt op 
de proef gesteld.” Frans heeft de hele tijd tegen Thea 
gezegd: “Niet zenuwachtig worden, nergens voor nodig!” 
Uiteindelijk was het Frans zelf die toch heel zenuwachtig 
was. Hij kon niet meer stil zitten de laatste anderhalf uur 
voor de daadwerkelijke opkomst. 

Thea: “Het was een periode van letterlijk blijven hopen 
dat het carnaval door zou gaan en daar zijn we geregeld 
bij op de proef gesteld. Toen vorig jaar niet door ging 
was dat echt wel een domper. Gelukkig is het nu eindelijk 
zo ver en kan het grote genieten beginnen!” 

Koen: Koen geeft aan: “Oh ik was echt heel zenuw-
achtig, zeker toen Martin er aan kwam dat het zover was. 
Bij mij brak toen echt het zweet uit. Maar uiteindelijk was 
het helemaal gaaf!”

Hoe hebben jullie de opkomst en het 
eierbakken ervaren? 
Frans: “Het was een hele gave ervaring. We konden 

zelfs twee keer opkomen. Eerst bij de Dwarskiekers in de 
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loods voor onze familie, vrienden en collega’s. Kippenvel 
als ik terug denk aan de avond.” Frans geeft aan dat hij 
dezelfde avond al geïnterviewd is door Tubantia. “Je wordt 
letterlijk geleefd die avond maar oh wat mooi! Door de 
vele felicitaties kwam ik bijna van het roken af.” 

Ook het eierbakken was mooi en hier zit nog een 
mooie anekdote aan vast. Frans kon uiteraard niets 
klaar zetten aangezien het anders wederom zou opvallen 
voor buurman Ben en buurvrouw Samara. Er is dus pas 
opgebouwd door Kampkuiper voor het eierbakken nadat 
Frans en Koen op zijn gekomen bij residentie Kampkuiper. 
Frans geeft aan: “Toen we thuis kwamen stond alles klaar, 
perfect geregeld!”  :-) 

Er was een smetje op de avond: de scepter was direct 
al weg na het eierbakken en deze stond dezelfde avond 
al op marktplaats. Vervolgens is er gruwelijk op geboden 
door de kameraden van Frans, namelijk twee kratten bier 
en twee harde worsten. Door te overbieden heeft Frans 
uiteindelijk zijn scepter weer terug gekregen, gelukkig op 
tijd, want de dag erna moesten ze al weer op pad! 

Thea: “Ik vond het geweldig. Anders dan andere jaren 
zaten we in een kluis en werden we vanaf de Dwarskiekers 
in de kluis vervoerd naar residentie Kampkuiper. We 
raakten helemaal gedesoriënteerd want we zijn door heel 
Harbrinkhoek gereden. En het was heel koud, want er 
zat geen deksel op de kluis. Toch was alleen dat al een 
belevenis op zich.” Thea vond vooral het opkomen bij de 
familie geniaal. “Het was zo’n mooi moment, zo bijzonder! 
En daarna mag je het nog eens groots overdoen met de 
opkomst bij Kampkuiper, dat was echt prachtig! Ik zou de 

avond zo nog een keer over willen doen!” 
Koen: “De hele avond word je geleefd maar als ik aan 

de avond terug denk krijg ik nog steeds kippenvel. Het 
was fantastisch!” Koen vindt het een geweldige ervaring 
om mee te maken. “Daar zijn bijna geen woorden voor. 
We hebben inmiddels de avond al zo vaak met z’n drieën 
nabesproken en herbeleefd en het blijft magistraal!” Alle 
drie geven ze aan dat het zo’n ontlading is geweest. 
Mede omdat de aanloopperiode zo lang is geweest was 
het extra fijn om eindelijk het grote geheim te mogen 
onthullen.  

Koen geeft aan dat hij wel enorm zenuwachtig was 
voor de proclamatie. “Ik trilde het uit.”

Hoe gaan jullie met z’n drieën de 
Dubbelkiekers in dit Sleuteljaar op de 
kaart zetten? 
Frans neemt hierbij het woord en antwoordt namens 

alle drie: “Ik hoop gruwelijk mooi, politiek correct met een 
bult plezier! Het thema van dit jaar is: ‘Dubbelkiekers 
steelt de show’ en dat gaan wij uitdragen. Hoe dat vorm 
en inhoud krijgt houden wij nog even voor ons zelf. Er 
gaan alleen wel wat dingen veranderen…” 

Wij zijn benieuwd.

Kunnen jullie de hints 
toelichten? 
1. Rookgordijnen optrekken: Deze hint 

slaat op alle drie. Ze roken alle drie en 
Frans heeft altijd de gordijnen dicht. 

2. Ze stoppen er wat in en halen er wat 
uit: deze hint slaat op het werk van beide 
heren. Koen zaait en Frans oogst. 
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lidmaatschap van Koen bij deze mooie vereniging. 
7. Aar: dit staat symbool voor de natuur en dus weer 

het werk van de beide heren en daarnaast ook voor de 
gemeente Tubbergen en de negen kerkdorpen.  

8. Alles is in rood en geel-goud uitgevoerd want onze 
Sleutelprins en Adjudant zwaaien de scepter over de hele 
gemeente Tubbergen en daarmee heeft dit seizoen een 
gouden randje (gouden kleur).

Waar kijken jullie het meest naar uit in 
dit Sleuteljaar? 
Frans kijkt enorm uit naar de Kiekersdag en dan ook 

met name de optocht. Super mooi om voor en in het 
eigen dorp voorop te mogen gaan! 

Thea laat alles op zich af komen en vindt ook alles 
leuk! Ze heeft dit nog niet eerder meegemaakt en alles is 
nieuw. Dat kan alleen maar helemaal gaaf worden en één 
groot feest! 

3. Zand in de ogen strooien: Deze hint heeft ook met 
het werk van beide heren te maken. Ze werken allebei 
met zand.

En de onderscheiding?
De onderscheiding is ontworpen door Pieter de Kroon. 

Er staat een trekker op afgebeeld en dat geeft het 
werk van beide heren weer. Ook het logo van de 
Papsleef’n staat er op om dat zowel Frans als Thea 
de roots in Geesteren hebben liggen. In de trekker 
zit een poppetje met een steek op, dit symboliseert 
het hofchauffeur zijn, iets wat zowel Frans als Koen 
beide hebben gedaan. Verder staat de Prins afge-
beeld aan het roer, Frans is immers de Sleutelprins 
dit jaar en ook zie je de vlag van Canada afgebeeld 
wat de liefde voor dit land weergeeft vanuit Frans, die er 
veel gewerkt heeft. Ook staat er een geheime zender op 
met een bom eronder. Koen houdt van piratenmuziek en 
Frans juist niet. In de wielen van de trekker staat het logo 
van Jong Nederland waar Koen erg actief is. Er staat een 
elektriciteit-vonkje op dat geeft de liefde voor AC/DC 
weer. Dan staat er nog een berg op aangezien Koen gek 
is van skiën. De schep die erop staat symboliseert Koens 
werk.  

Tot slot staat het Dubbelkiekers logo er op en natuur-
lijk de lijfspreuk: Met disse loonwerker en machinist aan ’t 
roar dreagt wiej ’n slöttel en trekt wiej de koar!

En als laatste de scepter? 
Deze is gemaakt door Alphons oude Avenhuis. Hij is 

gemaakt van hout en in de basis is het een oude  hamer. 
Een hamer is het meest gebruikte gereedschap en staat 
symbool in carnavalstijd voor ‘tik ‘m an’ en ‘wij tikt ter 
nog ‘n paar achterover’. Verder zitten er veel symbolen in 
verwerkt zoals: 

1. Trekker/ kraan achter elkaar: veel gebruikt in de 
land-, tuin-, en wegenbouw oftewel in het werk van onze 
Sleutelhoogheden. Ook symboliseert het dat ze elkaar 
voort helpen. “Wie trekt, drukt of slept mekaa de duur. Ok 
in het dagelijks lev’n want dat is Noaberschap.”  

2. Sleutel: we zijn dit jaar Sleuteldorp en dus 
Sleutelhoogheden  

3. Twee gezichten: logo van de Dubbelkiekers met 
lachend uiterlijk 

4. Half esdoornblad en halve adelaar: staan symbool 
voor het Canada van Frans en het Oostenrijk van Koen.   

5. Tak met bol/bal: ook dit staat symbool voor de 
natuur waar beide heren veel in werken en is afgebeeld in 
groen/blauw, de kleuren van Jong Nederland waar Koen 
veel te vinden is. Tevens staat de bal voor sport & spel. 

6. Stoel onderkant met logo van Jong Nederland in 
groen/blauw: ook dit benadrukt wederom het actieve 
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“Amen!”“Amen!”

Koen vindt de eigen gala’s erg leuk. Dat is natuurlijk 
niet zo gek aangezien hij ze nu mag gaan aanschouwen 
en zelf niet mee hoeft te doen. Ook lijkt het hem erg gaaf 
om op te mogen komen bij het gemeentegala. 

Hoe gaan jullie er voor zorgen dat de 
sleutel niet afgepakt wordt? 
“Daar is een heel plan voor in werking gezet geeft 

Frans aan!” Nou, wij als redactie gaven aan: ”Gelukkig 
dan maar, want de scepter zijn jullie immers meteen al 
kwijt geraakt.” Ze willen echter nog niks kwijt over het 
plan. Dat is nog volledig geheim.  

Er wordt alleen één hint gegeven door Frans: “De 
eerste wet van Sir Isaac Newton: Actie is reactie!” 

Nu gaan we zoals gebruikelijk onze 
hoogheden onderwerpen aan enkele 
favorieten lijstjes: 
Quote: 
Frans: ‘Put it away!’  
De redactie voegt hier aan toe:  ‘Off the record..’ 

Frans heeft vanavond tijdens het interview geregeld 
gezegd: ‘Off the record’, wij hebben dan ook een onge-
censureerde versie van dit interview ;-) 

Thea: ‘Mij niet bellen’ en ‘Potdikkie!’ 
Koen: ‘At de kaan’t los bint dan geet er d’r an! 

Doelend op een kratje bier dat Frans en Koen altijd 
mans maakten op kerstavond. Mochten jullie het nog niet 
snappen; als de kanten van het krat leeggedronken zijn 
gaat het hele krat op! 

Eten en drinken 
Frans: Bami en bier. Mooie combi Frans! 
Thea: Stamppot zuurkool en koffie/water/wijn. 

Prachtige combi Thea! 
Koen: Macaroni en bier. Waarom ook niet Koen…  
#culinairesleutelbarbaren! 

Vakantieland 
Frans: Canada (uiteraard!) 
Thea: Portugal 
Koen: Oostenrijk 
 
Seizoen 
Hier zijn ze het met z’n drieën unaniem over 

eens: de zomer 

Sport(club) 
Frans: FC Twente 

Thea: Kunstschaatsen 
Koen: Formule 1 en dan 

uiteraard in het bijzonder 
Max Verstappen 

Welk stripfiguur ben je? 
Frans: Guus Flater 
Thea: Mrs. Santa Claus 
Koen: Jerommeke 

Waar kan ik je voor wakker maken? 
Frans: “Alsjeblieft niet wakker maken!” 
Thea: “Nee niet doen, ik ben al blij als ik een nacht 

doorslaap.” 
Koen: “Loat mie astebleeft ligg’n!” 
@Raad van Elf: wij lezen hier wellicht nog een mooie 

uitdaging in…………. 

Met welke Dubbelkieker zou je een tijdje willen 
ruilen? 

Frans: “Jan Leus want hij is met pensioen.” 
Thea: “De vrouw van Jan Leus.”  
Koen: “Ik wil met niemand ruilen.”

Wat weten we nu nog niet van jullie en 
moeten we absoluut wel weten? 
Frans: “Ik heb altijd gezegd, na mijn vijftigste word 

ik geen prins meer: zie en kijk hier!” Goed gelukt Frans. 
Verder geeft Frans aan: “Kom mij niet aan met sambal en 
groente. Ik ben geen konijn en dat ‘pittige gerei’ moet ik 
ook niet.” Tot slot over Frans: Hij heet eigenlijk geen Frans 
maar gewoon Braaki. 

Thea: “Ik kan hééééél erg goed koken aldus Frans. Ik 
ben de smaakmaker!” En ze geeft  nog aan: Frans kan zijn 
pasta verpesten met liters maggi.” Niet pittig, wel zout 
dus, die Frans. 

Koen: “Ik ben een open boek, jullie weten alles al. En 
wat jullie dan nog niet weten houd ik ook lekker voor 
mezelf.” 

Tot slot: Jullie hebben de sleutel van 
Tubbergen, wat willen jullie betekenen 
voor het carnaval en de Dubbelkiekers? 
Met z’n drieën geven ze aan: “Saamhorigheid en laten 

zien waar een klein dorp groot in kan zijn! Carnaval is er 
voor iedereen en iedereen moet mee kunnen doen! Wij 
hopen ons mooie Dubbeldorp goed op de kaart te kunnen 
zetten. Daarbij hopen we in ieder geval in alle kerkdorpen 
onze opwachting te kunnen maken. Ook in Harbrinkhoek 
en Mariaparochie willen we alles en iedereen die 
verbonden is aan carnaval een bezoek brengen. Het is 
een feest voor jong en oud.  

Daarbij vinden we het belangrijk dat na twee jaar 
corona het carnaval weer goed op de kaart komt te 
staan!” 

En ze sloten af met: 
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Met dissen loonwerker en machinist an ’t roar Met dissen loonwerker en machinist an ’t roar 
dreagt wiej ’n slöttel en trekt wiej de koar dreagt wiej ’n slöttel en trekt wiej de koar 

Proclamatie
Ik, prins Frans I, prins van het Dubbeldoarp, sleuteldrager van de gemeente Tubbig, heerser 

van Markgraven en Lattrop-Breklenkamp en
Ik, adjudant Koen, Heerser van de Mekkelenberg, Werkpeerd van Enschede en omgeving, 

Aanhanger van een bult gezelligheid,
Verklaard hierbij samen met mekaar onse proclamatie:

Ten 1e:
Dat dit jaar ondanks de corona de carnaval wier 
volledig los mag barsten

Ten 3e:
Dat wij bie diz’n de oftrap geft zodat wie het 
22-joarig jubileum kunt beleavn

Ten 5e:
Dat de road van 11 dit joar zich an de tied van de 
hoogheden hoald en nich aans’um! Oftewel, road 
van 11, opschiet’n

Ten 7e:
Aangezien dat wij in Haarbig geen boetnresidentie 
hebt, hef de Prins er in Oatmössche zelf een creërt

Ten 9e: 
Dat wij in Haarbig ooit weer ’n cafe kriegt met ‘n 
gezellig schap veur ‘n lekker biertje en een vette 
hap!

Ten 11e:
Wij wenst jullie allemoal ’n onmeunig mooi 
carnaval too. Alaaf!

Ten 2e:
Dat alle optochten in Twente duur kunt goan 
zonder reegn en wind

Ten 4e:
Dat wie met ’n gemeenteslöttel in de handen  deuren 
los doot die veur anne dicht blieft

Ten 6e: 
Dat wij hopt dat de corona ons dit joar nich wier 
de das omdöt 

Ten 8e:
Dat dissen prins en adjudant hoald van het boetn-
leefn, maar dan zonder windmöl en zonnepanelen

Ten 10e:
Je telt carnaval niet in daagn, mer in uurn, wij 
doarum dit gezwets al lang genog vind duurn
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Slagenweg 6  

7615 NJ Harbrinkhoek 

info@dekikkerpoel.nl 

                         Ruimte, natuur en dier  
                         biedt ieder kind plezier!

Met BZZ bouw je zonder zorgen
Heeft u plannen voor het bouwen- 
of verbouwen van uw woning?
Wij nemen u mee door het hele traject!

www.bzztekenbureau.nl

Bouwontwerp, advies en realisatie.

Een droomhuis 
bouw je niet alleen...

www.bzzbouwadvies.nl



albodeuren.nl
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voor feest!
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Veelzijdig in 
deuroplossingen

Albo deuren wenst jullie 
een fijne carnaval
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Klösseweg 11  •  7615 PK Harbrinkhoek

    T 0546 441644  •  M 06 50992027



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

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Elke 3e zondag van de maand koopzondag van 
12.00 tot  

16.00 uur!

volg ons ook  
op facebook!

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

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk

Bij ons is het 7 dagen in de week feest!
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    Er was eens...
...een Prins in de Pastoor Eshuisstraat…. Een 
Prins wonend op nummer 15! Kent u die 
man? Nee? Wij, zijn buren ok nich, maar 
we zullen proberen om u alvast een beetje 
kennis met hem te laten maken.  

Frans onze buurman ‘hef alles im griff’. Ja mensen 
Frans hef want Frans dut t meestal in’t plat, Geesters plat. 
En ai in’t Geesters plat proat dan doa’j ok vaak in’t Duuts. 
Het is niet altied good te verstoan maar dan krabt Frans 
zich weer eff’n achter op’n kop en ‘loat goannnnnn’.  

Frans kwam zo’n 15-16 jaar geleden wonen in de 
Pastoor Eshuisstraat. Ons Frans was vrijgezel, zoals vele 
Dubbelkiekers hem al eens toezongen op Rosenmontag in 
een klein café in Duitsland, maar hoe tof veranderde dit 
net voor zijn 50e toen hij Thea ontmoette.  

Frans de buurman, een stille buurman (lees; hij is er 
nooit… haha). De meeste ‘geluidsoverlast’ komt van zijn 
wekelijkse schoonmaakster. Marjo zorgt ervoor dat Frans 
zijn huis spik en span is, niet alleen zijn huis maar ook zijn 
tuin etc. etc.” ‘den kan werk’n en hoalt alles mooi kloar’.” 

Frans de buurman die als vrijgezel altijd vroeg van 
huis was en laat weer thuis, die in zijn mega kast op zoek 
ging naar een fotoboek. Het was vooral zoeken in de 
ruimte en niet in de vele spullen.  

Frans de buurman die graag op vakantie ging naar 
Canada. Ging, niet gaat, nee dit komt niet door Thea 
maar doordat Frans graag werkt in Canada. Op die 
mooie grote, megagrote landbouwmachines die ze daar 
hebben. Maar “doar muj wa de papier’n voor hebb’n en 
dat ha’k nie good veur mekaar den lest’n moal”… “dus ik 
kon zo wier werom, ik mos WW (wegwezen) gung met 
eerste vliegtuig wierom, terug naar moeders keuk’n.”  

Frans de buurman die “geern op’n troon geet”, die 
praat over ‘poep sjesen’, ’n froot en ’n kateker maar ook 
net zo rap over gaat op het Engels. “How do you do? Fine 
fine fine” De man met het doorschijnende doucheraam, 
de man die menig puber in de straat laat schrikken met 
zijn lijf voor de spiegel. De man die een rockconcert niet 
overslaat en van heel veel dingen heel veel afweet, zijn ao 
is top!  

Frans de buurman die “altied effen wat geet knapp’n 
op Oaljoarsdag met de buur’n van de Haarbrinksweg”, 
die menig liedje letterlijk kan meezingen en altijd zijn 
eigen fles Jagermeister mans maakt.’ Maar mensen Frans 
hef altied ‘alles im griff’. “Gewoon kachel hoog op en 
sloap’n in stool.” Oké oké dan is het wel rap 0.00 uur 
maar ja de buren maken je vanzelf wakker, toch Frans?  

Frans de buurman die het ‘noaberschap’ altied hoog 
hef! Dat blijkt maar weer nu hij al twee jaar weet dat hij 
de Prins wordt en daarom nog maar niet verhuisd is!!  

Frans de buurman die nu de Prins Frans 1 van de 
Dubbelkiekers is, die ons zal voorgaan op menig feestje 
deze komende carnavalstijd. “wij maakt er wat van Frans!!” 

Dus ja leute we goat noe JP en WW!! 
Oh ken ie dat nie??? Vroag Frans eff’n ai m teg’n 

kompt in de tent op Kiekersdag!!!!  

Alaaaaffffff!!! 
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Er was eens… een loonwerker en een hovenier, die hand in hand zouden regeren in het land 
der dwazen. Op de trekker en de kraan trekken zij van dorp tot dorp, op zoek naar vermaak 
en vertier, met als doel het lessen van de dorst en het maken van plezier. Met de sleutel 
in de hand die toegang geeft tot welke fantasie dan ook, geven ze nog eens gas en laten 
iedereen achter in een pluim van dikke zwarte rook.  

De lange strijd begon reeds lang voordat hij echt zou 
beginnen, maar door een jaar vertraging hadden ze tijd 
genoeg om na te denken hoe ze deze kruistocht in de 
juiste vorm zouden gaan gieten. De loonwerker pakte zijn 
zaaimachine en plantte zijn zaadjes ruim op tijd. Niet te 
laat maar ook zeker niet te vroeg. Uit ervaring weet hij 
heel goed dat te vroeg zaaien een niet heel verrassende 
oogst betekent. Samen met de hovenier die links en rechts 
alvast een kuil voor een ander groef, werd het strategische 
plan voor de kruistocht der dwazen minutieus uitgezet. 
Het eerste ijkpunt, de prinsbekendmaking op zaterdag 12 
november! 

Nog zonder hun gevolg, want die weten van niets, kan 
het beginnen en springen ze op de fiets. De trekker en 
de kraan blijven in de schuur, op naar de hal waar het 
gepeupel hun vorsten zal aanschouwen. Het plebs in de 
zaal weet nergens van maar na niet te veel gedoe zijn ze 
daar, Prins Frans I en Adjudant Koen, een duo met een 
missie. De kruistocht der landbewerkers kan beginnen. Op 
naar de velden waar de sloten rondom vol staan met bier 
en wijn, voorop in de strijd om een eventuele droogte te 
voorkomen.  

De zaadjes reeds lang geleden geplant, trekt men 
naar het Geesterse land, waar de wind altijd rijkelijk 
blaast. Zoals een echte adjudant betaamt, houdt hij hier 
de wind uit de zeilen van de Prins, die in alle rust verder 
gaat met het langzaamaan vergroten van zijn werkge-
bied. Hoe meer land, hoe groter de opbrengst. Maar 
vergeet nooit dat het land het dichtst bij de boerderij het 
meest vruchtbaar is, dus na de Geesterse vlakte snel weer 
terug naar Harbrinkhoek, voor een weerzien met de 11 
boerenknechten en uppermannen. Tijdens de opening van 
de nieuwe hal wordt de basis gelegd voor de volgende 
stap, kennis maken met de noabers. Beter een goede buur 
dan een verre vriend, dus op naar Tubbergen voor een 
ontmoeting met de ‘leu die’t normaal veur ’t zegg’n hebt’. 
Hier wordt rap en definitief de sleutel ingepikt van de 
beste stuurlui en met het nieuwe ‘gereedschap’ wordt de 
kruistocht voortgezet.  

Na wat standaard werkzaamheden op de landerijen 
rondom Harbrinkhoek, zoals het nodige maai- en snoei-
werk in Fleringen, komt de tijd van oogsten voor de heren 
in zicht. Maar waar een wijs man ooit zei, de laatste 
lootjes wegen het zwaarst, zei zijn Nederlands docent: 
loodjes moet met een d. Maar goed, een week voor de 
oogst moet er nog afgewerkt worden met Langeveen en 
Albergen maar voor de Adjudant van dienst is dit geen 
probleem. De grootste bak gaat voor de kraan en na 
wat lange halen zijn ze snel weer thuis. Zand erover. Het 
oogstweekend komt eraan.  

Deze kruistocht in carnavalsbroek bereikt zijn hoogte-
punt en de hakselaar, opraapwagen en graskuil worden 
in gereedheid gebracht. Op vrijdag wordt er gehakseld 
tot diep in de nacht op de verlichte Tubbergse gronden, 
tot het ochtendgloren ze eraan herinnerd dat de volgende 
middag met zwaar geschut de graskuil op het eigen erf 
gevuld moet worden. Met kraan en trekker op thuisgrond 
harken zonder grenzen. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man! 
Het leven dat is één groot feest! Onder een goedkeurend 
applaus van mede-dorpenaren wordt de meest succesvolle 
oogst ooit binnen gehaald. De opraapwagen wordt alleen 
de volgende ochtend ingezet wanneer 
beide heren niet meer in de benen 
te krijgen zijn. Maar toch, 
maanden van voorbereiding 
leiden tot een groot succes en 
dus kunnen Prins en Adjudant 
terug kijken op een kruistocht 
van jewelste. En ze leefden 
nog en gelukkig…

Kruistocht der dwazen 
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Dit schrijversduo kan twee jaar na het feestgedruis eindelijk welkom 
geheten worden bij de afzwaaiende Hoogheden Prins Robin Welman, 
zijn Adjudant Arjan Welman en Hofdames Loes en Anne. 

En wat een welkom, muurbloempjes zijn het allerminst gebleken, want ook hier buitenaf 
op het erf van de Adjudant stappen we een beregezellige kroeg binnen. Je krijgt spontaan zin 
om te dansen van vreugde en dat is niet geheel on-toevallig want de complete inventaris van dit 
bruine café stond een paar jaar geleden nog in het gebouw van dansschool Barrie Hondebrok in 
Alblasserdam. 

Arjan en Loes slaan de koffie maar meteen over, want de klok slaat al half negen. Zoals het 
een Prinselijk koppel betaamd komen Robin en Loes wat later binnen. Maar wat is een half-
uurtje op 1.100 dagen Hoogheid zijn, een record dat hopelijk nooit meer geëvenaard zal hoeven 
worden door de opvolgers. Het leven van alle dag gaat alweer een paar seizoenen zijn 
gangetje en het vergt een aantal borrels voordat alle verhalen weer onder het stof vandaan 
getrokken worden. En wat een verhalen: deze Hoogheden hebben herinneringen voor het 
leven gemaakt. 

Er is leven na de carnaval 
Maar nu eindelijk afgetreden, dus dan ben je overal vanaf! Of niet? Arjan legt 

rustig aan zijn broer uit dat hij als Prins het komende jaar verplichtingen heeft bij 
de Dubbelgarde. En wat houdt dat in dan? “Nou, zegt Arjan, dan moeten we na 
iedere rit de Dubbelgardebus opruimen en schoonmaken, burgers bakken bij het 
Dubbelgardefeest en uiteraard meedoen met de gala’s!” 

“Aaaahhh Okeeee zo te zien had Robin daar niet 
helemaal meer rekening mee gehouden.” 

Een leven na de carnaval, we vragen hoe de dames en heren hier invulling aan 
denken te gaan geven. Robin heeft daar al een mooie invulling voor gevonden, hij zou 
erg graag zijn dagelijkse vak in de praktijk willen brengen en zijn steentje bij willen 
gaan dragen bij het opbouwen en inrichten van het feestterrein en de tenten voor de 
Dubbelkiekers. Arjan heeft ondertussen al zitting genomen in het algemeen bestuur 
van de vereniging en zal zich van daaruit inzetten voor het algemeen reilen en zeilen 
van de vereniging.  

Met een dikke knipoog zegt Robin daarbij dat Arjan wel eens aan de beurt is na 
een jaar achterover leunen en niks doen. “Ie bunt harstikke gek Robin!” zegt Arjan. 
Ja, broederliefde is echt onvoorwaardelijk. Loes en Anne zijn in beide huishoudens 
verantwoordelijk voor de belangrijkere portefeuilles en zien dus voor zichzelf ook 
wel een rol weggelegd bij bijvoorbeeld de muntverkoop. De kassa moet uiteindelijk 
wel blijven rinkelen! 

Aftreden met:

Prins Robin  en    Adjudant Arjan



Aftreden met:
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Prins Robin  en    Adjudant Arjan
Er is leven na de carnaval
Wat een aaneenschakeling van feesten is het geweest! De gehele voorbereiding tot aan opkomst 

was al erg spannend en heel leuk. Uiteraard nog in het geniep.  Toen ze eindelijk los mochten werden 
ze vanaf dag één begeleid door de kanjers van de Raad van Elf! “Dat voelde echt iedere keer weer 
als thuiskomen zegt Anne, ze zorgen echt voor je.” Ook op de elfde van de elfde bij hun aftreden was 
de saamhorigheid er weer, zo’n beetje de voltallige raad is bij alle evenementen aanwezig geweest, 
gewoon omdat ze dat leuk vinden en van moeten was nooit sprake. Alle persoonlijkheden zijn verte-
genwoordigd bij deze club heeft Loes gemerkt, serieuze kerels, regelneven, feestnummers en alle 
mogelijke combinaties van die drie eigenschappen. 

De heren zijn het hier volledig mee eens, “Het was net als de jongerenvakanties van vroeger” 
zegt Arjan, “Zoep´n,  sloap´n en de volgende dag weer dom vedan.” En dat drie maanden aan 
één stuk. 

Van feest naar feest
 Beetje bij beetje komen alle herinneringen van seizoen 2019-2020 weer naar boven. Een 

échte favoriet kunnen ze niet benoemen want ieder feest had weer zijn eigen charmes. 
Bij de opkomst hebben ze het prachtig gevonden dat alle vrienden, familie, noabers 

en verenigingsleden zo massaal aanwezig waren, Loes zag tussen een spleetje 
in de gordijnen de zaal steeds voller stromen. 

Ook bij Robin en Loes mag de kroeg aan huis niet ontbreken, maar door 
carnavalesk tijdgebrek was er even geen tijd om deze na de opkomst nog 
te kuisen. Want kort na de opkomst, correctie, zéér kort na de nogal ruige 
opkomst mochten ze gelijk aantreden bij de receptie van de Papsleef’n. 

Tot diep in de nacht liepen de dames nog voorop in de polonaise, maar 
de dag erna waren ze zo slecht van het eerste weekend doorhalen dat de 
doorgaans hoge schoonmaakstandaard even een tandje bijgesteld werd 
en de lege flesjes een gezellig weekend buiten het kratje hebben mogen 
vieren. 

De bezoekjes aan andere verenigingen in gemeente Tubbergen liepen 
ook regelmatig uit de hand. Albergen werd getrakteerd op een prachtige 

vuurwerkshow verzorgt door Welman Pyrotech en bij Antje en Billie kun 
je kennelijk skydiven vanaf het podium, uiteraard onder toeziend oog en 

goedkeuring van de Raad van Elf. De Sleuteluitreiking in het Oale Roadhoes 
in Tubbergen was een mooi feest met alle verenigingen en Hoogheden van de 
gemeente Tubbergen bij elkaar met de sleutel voor Pinn Prins JP Deterink. En zo 
nog een handvol verhalen die deze avond wél aan tafel verteld worden, maar 
‘off the record’ blijven.  



Naast het meerijden in verschillende optochten was 
het ook gaaf om te zien hoe hard er bij de verschillende 
wagenbouwverenigingen gebouwd en geschilderd werd 
aan al die prachtige creatieve creaties. Voor de inzet van 
vrienden, familie en noabers tijdens de optocht en gala’s 
zijn ze zeer dankbaar, daar hebben ze écht van kunnen 
genieten. En we moesten vooral nog even vermelden; een 
pluim voor de Bögge! Daarom hebben ze na de carnaval 
in die heerlijke nazomer nog een bedankfeest georgani-
seerd bij de Adjudant in de kroeg.  

Anne is heel erg blij dat haar vader hun carnavals-
periode en ook het bedankfeest allemaal nog mee heeft 
mogen maken.  Wanneer de officiële agenda overdag en 
’s avonds afgerond was werd er nog regelmatig nage-
zeten met de Raad van Elf en andere feestnummers. 
Na één van de gala’s bijvoorbeeld werd de hagelnieuwe 
kroeg van Anne en Arjan ingezet voor een afzakkertje. 
Nog ééntje dan was het idee, 
maar dit werd zo’n knalfuif 
dat de speakers midden 
in de nacht opgeblazen 
werden, audio-held Wout 
Oude Avenhuis vervolgens 
nog even een nieuw setje 
opgehaald heeft en het vers 
gesausde plafond netjes over-
gespoten is in de kleur RAL 1016, met 
flesjes Grolsch als spuitbus. 

“Zoep’n; sloap’n en de volgende 
dag weer dom vedan. En dat drie 

maanden aan één stuk.”

En nog een klein tipje van de oud-Hoffies; ballonnen 
zijn heel leuk om de boel mee te versieren maar koop 
als-je-blieft exemplaren zónder confetti erin, dat scheelt de 
kerels een halve dag boenen.. Ondanks al deze gekkig-
heid heeft Loes de jurkjes iedere nacht weer netjes op 30 
graden een wasbeurtje gegeven zodat ze er de volgende 
dag weer spik en span bij stonden voor de volgende 
bierdouche.
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Klein maar fijn
    Van opkomst naar tentfeest naar optocht. Het 
ene feest nog grandiozer dan het andere. Maar 
daardoor waren ook de kleine dingen misschien wel 
net zo mooi. Én waardevol. Het ouderencarnaval is 
daar een goed voorbeeld van. Ze hossen niet meer zo 
hard mee maar de lol is er niet minder om wanneer Alwie 
Kroezen zijn optreden verzorgd. 
En bloedfanatiek, want owee als Mia Verbeek uit Brabant 
de Raad van Elf betrapte op een moment van zwakte 
omdat ze niet meeliepen met de polonaise, nou dan berg 
je maar. En nog kleiner, de allerkleinsten zelfs, ze hebben 
ook de ukkepukken bij de KDV de Kikkerpoel bezocht. 
Samen hebben ze onderscheidingen gemaakt en zijn ze 
gedecoreerd door zoon Duuk van Anne en Arjan. 

De kinderen van Robin, Nienke en Lotte zijn al iets 
ouder en zullen de komende jaren Bays en Bruins gaan 
ontdekken dus die hebben ze al wat eerder op de hoogte 
kunnen stellen dat zij de Hoogheden zouden worden van 
de Dubbelkiekers. Guus en Yfke van Loes zijn nog iets 
jonger maar wat was het leuk om deze royale boodschap 
over te mogen brengen. Ook de kinderen vonden het 
geweldig! Het voordeel van de kinderen iets ouder hebben 
is dat ze een hoop feesten samen met hen hebben kunnen 
vieren. Zelfs de jurkjes van de dametjes waren hetzelfde, 
oog voor detail hè! Anne en Arjan hebben ze dus nog wat 
jonger, maar daar had Arjan een geweldige oplossing 
voor; De kinderen zijn vrij vroeg wakker dus wanneer we 
‘s nachts in huis kwamen zette ik een glas ranja met een 
Snelle Jelle in de douchehoek zodat we nog een halfuurtje 
langer konden blijven liggen. Gouden tip Arjan, dat had 
de auteur van deze tekst een paar jaar eerder moeten 
weten. Samen met de kids de optocht rijden bovenop de 
Prinsenwagen hadden ze voor geen goud willen missen, 
met daarna de prijsuitreiking. 

Ze zijn ook met de kinderen naar het dansgarde 
concours geweest, dat was een mooi feest voor jong én 
oud. De keren dat het nachtwerk werd konden de jonkies 
er natuurlijk niet bij zijn en is er zo’n beetje de gehele 
carnavalsperiode een beroep gedaan op de persoonlijke 
‘carnavals au-pair’ Bo Addink. Met een grote glimlach 
zegt Anne dat de kinderen helemaal dol zijn op haar 
“en we hoefde maar te bellen of ze stond weer voor ons 
klaar!” Klein maar overweldigend was het bezoek aan 

familie Bloemendaal die 
hun zoon Bart hebben 
verloren in de carnavalstijd. 
De ouders van Bart zijn zo 
sterk geweest dat ze het 

prachtige interview met hun 
zoon in het Kiekersblad van 

2020 hebben laten publiceren.  
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Noten op de zang
Naast alles wat vanuit het draaiboek op hun pad 

gekomen is zaten de verrassingen vaak in de details, zo 
zou dit koppel Martin Oude Avenhuis graag willen nomi-
neren voor een carnaval-oeuvre award voor de prachtige 
gepersonaliseerde nummers die hij geschreven heeft voor 
de broers. Vooral ‘de Kearls van Welman’ steekt hier met 
kop en schouders bovenuit. Mocht Arjan ooit nog ambities 
hebben voor een grotere steek dan ligt dit lijflied alvast 
klaar op de plank. Naast de Hofzanger was Spotify hun 
grootste vriend, in de playlist staan nummers als ‘Senorita’, 
het opkomstlied ‘Deurdonderen’ en Rick Demunck met ‘lieve 
Jannie de Bruin’ hoog bovenaan. En dankzij de kameraden 
‘dut Welman er eentje in’ wanneer Billy Joel uit de speakers 
schalt.

Sleutelfiguren
Zoals eerder in dit blad te lezen zijn er inmiddels drie 

héél belangrijke Sleutelfiguren binnen de vereniging, maar 
de Welmannen kunnen er zelf ook wel een paar noemen.  
Robin zegt zonder te knipperen met zijn ogen dat dit 
voor hem Jan Leus is geweest, voor ieder ritje stond deze 
Hofchauffeur voor ons klaar. Altijd stipt op tijd, en stipt was 
bij Jan steevast een halfuur te vroeg zodat er nog mooi een 
bakkie gedaan kon worden aan de keukentafel. 

Loes draagt Martin Oude Avenhuis op handen dankzij 
de moeite die hij gestoken heeft in de productie van de 
mooie hofmuziek. En omdat hij zo wijs is geweest om 
dit koppel te benoemen. Anne wil graag Jan en Sonja 
bedanken voor de fijne begeleiding van begin tot eind van 
de carnavalsreis, zo kwamen ze nergens onvoorbereid de 

feestzalen in.  Arjan zit te wippen op zijn 
stoel om Wout Oude Avenhuis 
aan te dragen voor kanjer 
van het jaar. Echt zo’n super-
belangrijke stille kracht die de 

show aan het draaien houdt.  

“Als Wout er niet is, 
zegt Arjan, dan schei 

d’r maar mee oet!” 
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Verlanglijstje
Wanneer gevraagd of ze echt álles hebben kunnen 

doen wat ze van plan waren moet er wel nog benoemd 
worden dat het jammer is dat er in de weekenden van de 
optochten helaas zoveel tegelijk plaatsvindt dat bijvoor-
beeld de optochten van de geboortedorpen van Loes en 
Anne niet bezocht konden worden. Daarbij speelde ook het 
weer parten waardoor er optochten afgelast zijn. Maar 
verder zouden ze, als ze het allemaal nog een keer 
over mochten doen, weer precies 
zo aanpakken als dat ze gedaan 
hebben. Misschien, zijn de heren 
met elkaar eens, hadden we wel nóg 
meer feestjes mee moeten pakken, nóg 
meer gala’s bezoeken, nog…. eentje dan…. 

Doe er uw voordeel mee
Aan alles zit een einde, maar waar een deurtje 

dichtgaat, gaat een ander weer open. De wijze 
lessen die geleerd zijn blijven hangen en de katers 
zijn allang vergeten en weggespoeld. Voor de 
Sleutelhoogheden zijn er een hoop wijze woorden 
die deze ervaringsdeskundigen graag via deze 
weg mee willen geven. Deze vier geinbekken zijn 
het unaniem met elkaar eens dat je mag genieten 
van het leven, want het duurt maar even! Laat 
vooral het verstand niet de beslissing nemen of 
je wél of niet naar dat ene extra feestje zal gaan 
want je gaat dit maar één keer meemaken, en wat 
een lol hebben ze beleefd. De hartelijke succes-
wensen worden overgebracht en er wordt gezegd 
dat Frans, Thea en Koen zich nergens druk 
over hoeven te maken, want alles komt goed! 
Gebroeders Welman en Hofdames bedankt 
voor het bewaren van de eer van de vereniging 
en het uitzitten van de corona pauze jaren. De 
Dubbelgarde mag trots zijn op de toevoeging 
van deze hoogwaardigheidsbekleders aan de 
gelederen. 

Alaaf, alaaf, alaaf! 

 

“En nog één keer; Rek’n dr op dat wie afgelopen joarn
 donders hebt keet!”
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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

 



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

n	Overheaddeuren
n Sectionaaldeuren
n Brandwerende deuren
n Snelroldeuren 
n Strokengordijnen

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

Innovatief in deurtechniek











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



Prins Frans I: Prins Frans I: 
“Put it away!”“Put it away!”

Data die u niet mag missen!
We all love carnaval, Carnaval vieren we samen, jong en oud. Hierbij de carnavals agenda 
van aankomend seizoen, samengesteld met líéfde voor dat feest! We maken een selectie op 
basis van de feesten die voor een zo groot mogelijk publiek geschikt zijn. Fijn Carnaval!

Zondag 29 januari:
Dansgardeconcours Fleringen
Kom deze middag onze minioren en junioren dans-
mariekes 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 is om 13:00 uur.

Vrijdag 17 februari:
Seniorencarnaval
Een zeer gezellige middag voor alle senioren, alleen-
staanden 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 18 februari:
Kiekersdag 2023
De optocht start volgens traditie om 13.30 uur vanaf 
het kerkplein. Een bonte stoet praalwagens, loop-
groepen en eenlingen zal voorbij trekken door ons 
Dubbeldorp. Om na afloop in Residentie Kamkuiper 
non-stop carnaval te vieren tot in de late uurtjes. 

Zaterdag 4 februari:
Bonte avond CV De Dubbelkiekers
Op zaterdag 4 februari is de eerste van twee te 
houden gala’s. Prins Frans, Adjudant Koen, de 
hofdame Thea en hun gevolg zullen hierbij uiteraard  
aanwezig zijn. Het gala vangt aan om 19.15 uur. Na 
afloop is er een grandioze afterparty.

Maandag 20 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 !! Zondag 5 februari:

Bonte middag CV De Dubbelkiekers
Op zondag 5 februari is de tweede van twee te 
houden gala’s.  Prins Frans, Adjudant Koen, de 
hofdame Thea en hun gevolg zullen hierbij uiteraard  
aanwezig zijn. Het gala vangt aan om 16.00 uur. Na 
afloop is er een grandioze afterparty. 

Dinsdag 21 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 afsluitings-
feest van de carnavalsperiode voor alle genodigden in 
onze eigen Residentie vanaf 20.00 uur. Rond 23.11 uur 
zal traditioneel de bok worden verbrand 

Vrijdag 17 februari:
Schoolcarnaval

CV De Dubbelkiekers gaan deze ochtend een 
bezoekje brengen aan de St. Alphonsusschool. Hierbij 
zal er gezamenlijk met de hoogheden van de basis-
school gefeest worden met zowel de bovenbouw, de 
onderbouw en de aller kleinsten.

38



39

Superster Welman
11-11-11

Oud-adjudant en sterspeler 
M.V.V.’29 6 Arjan Welman loopt 

geen polonaise door blessure!
By M.V.V. ‘29 6

 Twee jaar lang het ambt van Adjudant bekleden bij 
CV De Dubbelkiekers heeft zijn sporen achter gelaten bij 
Arjan Welman. Zijn toch al drukke schema van voor de 
carnavalsperiode werd nog iets drukker door alle bijeen-
komsten en plichtheden die bij zijn ambt kwamen kijken. 
Met daarnaast de voetbal op zondag in het 6e elftal van 
M.V.V.’29, zijn werk als bouwkundig calculator, werd het 
allemaal iets te veel tijdens onze school- en volksfeesten. 

Een onschuldig voetbalwedstrijdje voor de wijk ‘De 
Mooie Vrouwenweg’ werd hem fataal tijdens het wijken-
toernooi. Daar waar hij bij het 6e elftal volle steun krijgt 
van Böhme (Jeroen Egberink), Boer (Rob Scholten) en af 
en toe de grensrechter “sluit nou eens aan Welman”. Stond 
hij er bij ‘De Mooie Vrouw’ alleen voor…, geen teamgenoot 
die hem nog kon helpen en in een alles of niets poging 
om een bal te halen scheurde hij zijn kniebanden… Auw, 
het hele weekend naar de Filistijnen. Geen gezelligheid in 
de witte attractie, zou je denken. 

Maar zie daar, de volgende dag was Arjan Welman 
alweer paraat. Druk pratend vanuit zijn pausmobiel, die 
hij zaterdag snel op de kop had getikt, reed hij door de 
tent. Het werd toch nog een mooi weekend voor onze oud-
adjudant. Zo stond het mandje van zijn scootmobiel dan 
ook geregeld vol met diverse blaadjes bier.  

Maar na het weekend dan toch het zwarte gat. De 
plichten met betrekking tot de carnaval werden minder. 
Voetballen kon even niet meer. Het herstel vroeg vooral 
rusten, zitten en langzaam weer voorzichtig bewegen. 
Wat moet je toch met al die vrije tijd! Lange dagen op 
de bank kijkend naar; Nederland in Beweging, Litte 
House on the Prairie, Koffietijd en Flodder. Arjan ‘genoot’ 
zichtbaar van zijn trainingsbroek met witten sokken en 
badslippers.  

Daar wisten ze bij CV De Dubbelkiekers en M.V.V.’29 
wel raad mee. Ondertussen is Arjan lid van het bestuur 
van CV De Dubbelkiekers en ziet hij toe op de technische 
kwaliteit van de wagens. Ook M.V.V.’29 wist gebruik te 
maken van Arjans tijd, zijn kennis en kunde wordt graag 
gebruik bij de planvorming voor de vernieuwbouw van de 
kleedkamers bij de vereniging. 

Arjan, succes met je herstel! Hopelijk zien we je weer 
snel in de polonaise bij de CV Dubbelkiekers en op de 
velden bij M.V.V.’29, aldus je voetbalvriendjes. 



Optocht & Reglement
Inschrijving: 
- Kleine loopgroepen (Hieronder verstaan we een 

groep van 1 t/m 10 personen.)
- Grote loopgroepen (Hieronder verstaan we een loop-

groep vanaf 11 personen.  )
Schrijft u 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 
bedoelt is voor muziek is toegestaan.  

Basisschoolleerlingen 
Deze categorie is uitsluitend bedoelt voor kinderen van 

de basisschool. 
- 1 of 2 - lingen. 
- Kleine wagens (Dit is een wagen korter dan 7,5 

meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of onge-
motoriseerde voertuig, tenzij het gemotoriseerde voertuig 
deel uitmaakt van het uitgebeelde thema, dan valt het 
onder de grote wagens.)

- Grote wagens: Dit is een wagen langer dan 7,5 

meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of onge-
motoriseerde voertuig. 

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

Nummering 
De deelnemende wagens en loopgroepen worden 

genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De 
deelnemers moeten, aan beide zijkanten van hun voorstel-
ling, op duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. 
De deelnamenummers worden uitgereikt op de verzamel-
plaat, de verzamelplaats is voor de huisartsenpost en  zal 
duidelijk worden aangegeven.  

Opstellen/ verzamelplaats 
Alle deelnemers moeten zich om uiterlijk 13.00  verza-

melen op of rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit 
wordt aangegeven. Houd tijdens de optocht een aantal 
meters afstand zodat het overzichtelijk blijft. Zo wordt 
geen deelnemer over het hoofd gezien. 

Afmetingen 
Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe 

bochten, geparkeerde auto’s e.d. kunnen de ruimte langs 
de route beperken. Houd hier rekening mee bij het maken 
van de wagens. De route is ook te vinden op onze site 
onder het kopje Optocht -> Route,  en in het Kiekersblad. 

De jurering 
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende 

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

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

komen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen opge-
steld. Dit reglement is te vinden op www.dedubbelkiekers.
nl. Tevens kan dit worden aangevraagd via optocht@
dedubbelkiekers.nl of bij Niek Weerink, aanspreekpunt  
voor de optochtcommissie: 06-17432463. 

Na afloop van de optocht worden de prijzen uitge-
reikt in de residentie. 

Norm
92,5

dB(A)

Norm
92,5 
dB(A)

Norm
90

 dB(A)

Norm
90

 dB(A)

LEU DOO MET T’GELUUD
NIG TE DOAR, 

AANS HEJ ZO NE PIEP
IN’T OOR!

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

Let op: 
- Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alco-

holische 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.  

- Geluidsniveau tijdens de optocht: men dient zich te 
houden aan de maximale voorgeschreven norm van 92,5 
dB (A).  

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! 

Route optocht 18 februari  
Ook dit jaar wordt er weer een gewel-

dige optocht georganiseerd! 

LET OP, DE ROUTE gaat wederom 
niet langs de Kardinaal de Jongstraat 
i.v.m. de veiligheid toegang terrein 
Kampkuiper.  

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.  

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.  

We willen iedereen alvast veel plezier wensen tijdens 
de optocht! We hopen er dit jaar, wederom, een gran-
dioos feest met elkaar van te maken!! 

Almeloseweg – Stobbengoor – 
Slagenweg – Almeloseweg – De 
Iep – De Hazelaar – Wilgenhof 

– Walboersweg – Dannenkampsweg 
– Breemösstraat – Wilgenhof – 

Haarbrinksweg – Kottestraat – Pastoor 
Eshuisstraat – Frielinksstraat – 

Almeloseweg – Parkeerplaats MVV’29 

- de optochtcommissie
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De Raad van Elf
 Van links naar rechts:

Wout Busscher, Jan Borggreve, Ben Westerhof, Thijs Busscher, Barry Telgenhof Oude Koehorst, 
Jeroen Egberink, Cas Oude Avenhuis, Bram Schepers, Bart Boerrigter, Dirk Loman, Jordy Stroot, 

Jarno Busscher, Wilco Letteboer, Erik Pannen

Niet aanwezig op de foto:
Giel Groothuis, Nick Hofhuis, Nolan Leus, Devi Masselink, Luuk Oude Avenhuis, Jos Smook

Rudmer An de Stegge
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De domste boer’n 
hebt de dikste tuffel

Môn’n

sloerig in ‘ n rakker

Loat dat bier stoan,

dat vrös oe op ’n emmer!

D’r goat d’r meer

 dood an ‘n draank as 

van ‘n döst!

 
Mo’j lik an de      

bek hebb’n?

Iej könt ginn pap 

ett’n en poes’n tegelieke

Proat nich ower 
oezelf da doot wie wa ai 

vot bint

‘k Goa veur oe deur 

‘t vuur, mer as ‘t reagnt 
kom ik nich.

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

info@autoschadeherstelmensink.nl
autoschadeherstelmensink.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. 







NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

BEDRIJFSHALLEN

www.bouwteamoost.nl
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    Nieuwe leden RV11
Dit jaar is het weer gelukt om vers bloed aan de Raad van Elf toe te voegen. Zij stellen zich 
hieronder aan jullie voor, 

Heren, stel jullie je even kort voor.  
Dirk: “Ik ben Dirk Loman, 30 jaar oud, geboren en 

getogen in Tubbergen, een relatie met Mariska Huls en 
sinds vier jaar woonachtig in het prachtige Harbrinkhoek. 
Werkzaam bij HEBO Kozijnen in Hengevelde, hier verant-
woordelijk voor de productie van prefab kunststof kozijnen. 
In mijn vrije tijd houd ik van voetbal, momenteel spelend 
met de sterren van het 4e elftal bij MVV. Daarnaast tour 
ik ook graag met mijn motor.” 

Nick: “Ik ben Nick Hofhuis, ik ben 23 jaar en ik woon 
al mijn hele leven in Harbrinkhoek. 

Mijn hobby’s zijn voetballen, voetbal kijken en gezellig 
een paar biertjes drinken in het weekend. 

Ik voetbal zelf in het 1e elftal van MVV’29, en ik ga 
graag voetbal kijken bij de mooiste club uit Overijssel, 
Heracles Almelo.” 

Wilco: “Ik ben Wilco Letteboer, 24 jaar oud. Ik woon 
bij mijn ouders in het mooie Mariaparochie. In het dage-
lijks leven werk ik als broodbakker bij Bakkerij Koopmans 
in Tubbergen. Naast mijn werk ben ik ook vaak te vinden 
in de sporthal bij de Krekkers. Hier speel ik zelf in Heren 1, 
geef ik training aan Dames 6 en ben ik assistent-trainer/
coach bij Dames 2. Naast mijn werk en de volleybal vind 
ik het ook heerlijk om een rondje te gaan toeren op de 
motor.” 

Devi: “Mijn naam is Devi Masselink, 19 jaar oud en 
woonachtig aan de Schoolveldstraat in Harbrinkhoek. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, naar FC Twente gaan en 
leuke dingen doen met vrienden. Afgelopen jaar ben ik 
geslaagd voor mijn opleiding als Vakbekwaam hovenier 
en werk nu bij Rick de Tuinman in Geesteren.” 

Door wie zijn jullie benaderd en wat was 
jullie eerste gedachte?  
Dirk: “Ik, Dirk, ben gebeld door Jarno, wel verrast over 

de vraag maar direct enthousiast. Daarna een dorstig 
“sollicitatiegesprek” gehad met Jarno en Nolan en de 
juiste keuze gemaakt!” 

Nick: “Ik, Nick, ben ook benaderd door Jarno Busscher. 
Ik had eerst een gemiste oproep maar de volgende dag 
belde hij terug met de vraag of ik interesse had om bij de 
Raad van Elf te komen, ik heb toen gezegd dat ik er nog 
even over ging nadenken maar voor mezelf wist ik al dat 
ik ja ging zeggen.” 

Wilco: “Ik, Wilco, ben gevraagd door Jarno Busscher. 
Het leek me direct ontzettend leuk om bij de Raad van 
Elf te gaan. Tot nu toe nog geen spijt van gehad.” 

Devi: “Jarno Busscher heeft mij benaderd bij de School 
en Volksfeesten in Harbrinkhoek. Heb eigenlijk meteen 
ja gezegd, want als je een keer nee zegt vragen ze je 
misschien nooit weer.” 

In welke commissie gaan we jullie straks 
terugzien? 
Dirk: “Ga dit jaar hopelijk veel dingen zien en op 

meerdere vlakken helpen. Wat uiteindelijk dan de 
commissie wordt gaan we dan wel zien!”   

Nick; “Komend jaar ga ik helpen bij het vinden van 
sponsoren, en voor welke commissie ik mij in de toekomst 
nog meer ga inzetten weet ik op dit moment nog niet.” 

Wilco: “Ik weet nog niet in welke commissie jullie mij 
gaan zien. Eerst even zien wat en waar iemand nodig is.” 

Devi; “Het is nog niet helemaal zeker in welke 
commissie ik een steentje ga bijdragen, maar wagenbouw 
lijkt me wel heel erg leuk.” 

Met wie zouden jullie wel eens een 
romantisch beschuitje willen eten? En 
waarom? 
Dirk: “Met mijn vriendin Mariska, dat ‘gevret boetn de 

deur’ kriej alleen maar trammelant van!” 
Nick: “Van Bart Boerrigter moest ik een vrouw/vriendin 

van één van de leden van de Raad van Elf noemen, maar 
hier ga ik mij op dit moment nog niet aan wagen haha. 

Dus als ik moet kiezen ga ik voor een hele mooie 
dame, Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong.” 

Wilco: “Ik zou met heel veel dames wel eens een 
beschuitje willen eten, maar het moet natuurlijk wel 
van 2 kanten komen. Dat is het grootste probleem… 
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden via 
Whatsapp.” (Voor geïnteresseerden: 06-25246459) 

Devi; “Met Barry Tok van de Raad van Elf, aangezien 
ik geen laatste wil worden in het streepjes klassement en 
niet in een narrenpak wil lopen Ps.; alleen een beschuitje is 
prima!” 
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Wie moet er eens gevraagd worden voor 
Prins en waarom? 
Dirk; “Barry Tok! Staat altijd klaar en hij betekent veel 

voor t Dubbeldorp!” 
Nick: ”Ik zal op dit moment niet iemand specifiek 

weten, het belangrijkste is dat er een Prins komt die er 
een mooi feest van kan maken.” 

Wilco: “Ik heb geen idee, iedereen is geschikt als ze er 
maar een mooi feest van maken.” 

Devi: “Mijn vader Ronnie Masselink als Prins en als 
zijn Adjudant Richard Masselink. Denk dat ze met elkaar 
er een geweldig carnaval van kunnen maken en in mijn 
opzicht zijn ze ook wel geschikt.” 

Welk evenement kijken jullie het meest 
naar uit tijdens het carnaval? Waarom? 
Dirk: “De optochten en de feestjes na de tijd. 

Daarnaast ook benieuwd naar het gemeentegala, dat 
moet dit jaar een knaller worden!” 

Nick: “Ik kijk het meeste uit naar de Dubbelkiekersdag, 
aangezien dit mijn 1e Dubbelkiekersdag word bij de Raad 
van Elf. Ik kijk daarnaast ook uit naar de gala’s in ons 
eigen dorp.” 

Wilco: “Ik kijk vooral uit naar onze eigen gala’s en het 
gemeentegala wat deze keer georganiseerd wordt door 
de Dubbelkiekers.” 

Devi: “Eigenlijk alle activiteiten wel, maar 
toch mijn voorkeur gaat wel uit naar de 
optochten en daarna met elkaar de tent op de 
kop zetten!” 

Wie wint er dit jaar het 
streepjesklassement en moet er 
volgend jaar in het Narrenpak? 
Waar gaat het mis met deze 
persoon? 
Dirk; “Nick Hofhuis is op de goede weg, 

vergeet nu al het bierblad... Streepjesnaaier Bart 
B. maakt ook een kans, hij wordt door Barry met 
een extra streepje goed op de plek gezet!” 

Nick; “Ik denk dat Devi Masselink een grote 
kanshebber is om het streepjesklassement te 
winnen. 

Ik zit bij Devi in het team en daar vergeet 
hij nog wel eens dingen of heeft hij zijn spul niet 
voor mekaar waardoor hij daar ook bovenaan 
staat in het boeteklassement. Ik weet zeker dat 
het Narrenpak hem goed zal staan.” 

Wilco: “Ik denk dat Nick Hofhuis een grote kans-
hebber is. Het schijnt dat hij na de Prinsbekendmaking 
onzorgvuldig met het bierblad is omgegaan. 2 Weken 
daarna was het blad ook niet aanwezig bij de receptie in 
Geesteren.” 

Devi: “Ik denk dat iemand van nieuwe jongens een 
goede kans maakt, aangezien we nog niet alle regeltjes 
kennen!” 

Wat willen jullie de mensen uit ons 
Dubbeldorp meegeven wat betreft 
Kiekersdag. 
Dirk: “Kom met z’n allen genieten van deze gezellige, 

mooie “eigen” dag! Zowel de optochten met alle gave 
verenigingen uit ons Dubbeldorp en het spectaculaire 
tentfeest!” 

Nick: “Kom met zijn allen naar Kiekersdag zodat 
we er met mekaar een donders mooie dag van kunnen 
maken.” 

Wilco: “Zorg er met elkaar voor dat we een zo lang 
en zo mooi mogelijke optocht laten zien. Doe je niet mee? 
Dan zien we je graag aan de kant en vervolgens in de 
feesttent bij Kampkuiper!” 

Devi: “Dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat 
het een magistrale dag wordt!” 

“Heren ontzettend bedankt voor al jullie 
eerlijke antwoorden!! Wilco ik hoop dat 
je nog vele beschuitjes gaat eten deze 
carnaval. We wensen jullie een ‘onmeunig’ 
mooi eerste jaar bij de Raad van Elf!!!”



Afzwaaiers RV11
Nieuwe Raad van Elf leden betekent (helaas) ook stoppers… 

Naam: Jesse Busscher

Lid sinds: 2017

Hoogtepunt: de Gala’s

Jesse vertel eens.  

“In 2017 ben ik voor de Raad van Elf gevraagd en 
daar heb ik gelijk ja op gezegd. Het eerste jaar kan ik 
me nog goed herinneren. De nieuwe leden van de RV11 
werden verantwoordelijk gesteld om een stuk voor het 
gala te houden. Hier hebben we een aantal avonden aan 
besteed en dat was een mooi moment.  

In mijn tijd bij de Raad van Elf heb ik het meest 
genoten van de gala’s! Maar dat betekent niet dat het 
voor de rest niet leuk was, integendeel zelfs! Er gebeurde 
altijd wel wat wanneer de Raad van Elf op pad was. De 
feestjes waren altijd goed maar naast feestjes doet de 
Raad van Elf nog meer. Zoals bijvoorbeeld het organi-

seren van een seniorengala. Tijdens zo’n gala zag je alleen 
maar vrolijke mensen en daar doe je het natuurlijk ook 
voor! 

 
Dat ik stop met de Raad van Elf betekent niet dat ik 

mij niet meer inzet voor de vereniging. Aankomende jaren 
zal ik mij inzetten voor de galacommissie.  

Tenslot wil ik iedereen een mooi carnavalsjaar wensen 
en de nieuwe leden van de Raad van Elf veel succes en 
plezier!”

En Sander?

Het begon allemaal in onze toenmalige residentie 
De Spar waar ik al zijdelings meekeek omdat ik werkte 
achter het schap. Zo raak je vanzelf betrokken bij de 
carnaval en in die tijd wisten ze je snel te strikken om wat 
te gaan doen voor de club. Na wat jaren diverse taken 
te hebben gedaan, was ik in 2007 voor het eerst actief 
lid binnen de Raad van Elf. Dit was het jaar van Prins 
Silvo en Adjudant Mark. Als lid van de Raad van Elf 
werd (en wordt) er verwacht naast bier drinken (check!), 

“Van de gala’s heb ik het 
meest genoten!”
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je ook iets bijdraagt voor de vereniging. Door de jaren 
heen is dit een hele lijst geworden waarbij ik met kleine 
dingen begonnen ben. Van het schrijven van stukjes in het 
Kiekersblad, tot de gehele redactie en coördinatie van de 
bezorging van ons blad. Verder heb ik de ledenadminis-
tratie opgepakt en ben ik gestrikt voor de sponsorcom-
missie. De laatste jaren ben ik het vaste aanspreekpunt 
vanuit de vereniging op de Kiekersdag.  

Door de jaren heen is er natuurlijk ook ontzettend veel 
gebeurd. Ik heb het carnavalsfeest zien groeien tot het 
feest wat het nu is bij onze Residentie Kampkuiper. Van 
alles ad hoc doen (of juist niet) uit onwetendheid naar 
een stabiele club die we tegenwoordig zijn.  

Een aantal hoogtepunten die ik heb meegemaakt zijn 
toch zeker: 

- de veiling voor de stichting Lieke wil Leven 
- je gelooft het bijna niet maar… in 2014 ons eerste 

Full-Color Dubbelkiekersblad 
- het Gemeentegala onder leiding van Sleutelprins 

Jeroen en Adjudant Edwin 
- de Rosenmontag-dagen in Stadlohn en Münster  
- de opzet van de huidige Kiekersdag.  

Er zijn uiteraard ontelbare iconische foto’s gemaakt. 
Waarvan er één bovenuit springt. Jaarlijks komt deze nog 
steeds weer meerdere keren voorbij op Facebook.  

Eigenlijk was het allemaal ontzettend gaaf om mee te 
maken. Te veel om op te noemen.  

Alles meegemaakt en ook wel een keer gezien dus. 
Met die reden wil ik graag plaatsmaken voor nieuw elan 
en ik hoop oprecht dat de nieuwe mensen dit jaar en de 
komende jaren het minstens zo mooi gaan vinden als ik. 
Bovenal hebben we deze mensen hard nodig omdat het 
ook dragende krachten binnen de vereniging zijn.  

Ik kan het iedereen aanraden om lid te worden van de 

Raad van Elf. Dus aarzel niet, als Jarno Busscher, als der 
Kapitän van het vlaggenschip wat de Raad van Elf heet, 
je benadert. En zeg Ja of Joa!  

Is het dan helemaal gedaan met carnaval? Natuurlijk 
niet. Ik heb het penningmeesterschap mogen overnemen 
van Jan Borggreve. En zit dan ook nog steeds met veel 
plezier in het (inmiddels vernieuwde) bestuur en beheer 
de post financiën. Daarnaast zal ik nog wel wat hand en 
span diensten blijven verrichten de komende jaren, zoals 
aanspreekpunt tijdens Kiekersdag.  Het Dubbelkiekersvirus 
zit er nu eenmaal voorgoed in! 

“Er zijn te veel hoogte-
punten om te benoemen!”
Heren ontzettend bedankt voor jullie inzet 
de afgelopen jaren, fijn dat jullie nog 
betrokken blijven bij onze carnavalsvereni-
ging.  

Naam: Sander Alberink

Lid sinds: 2007

Hoogtepunt: te veel om op te

noemen
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Beste fans, supporters en Ugandese supportersverenigingen. Daar wordt altijd mee geopend. 
De wekelijkse terugkerende wedstrijdverslagen van De hakselploeg 8. Het 8e elftal van 
MVV’29 wat uitgegroeid tot een begrip in het Dubbeldorp. Elke week weer levert het 
elftal een ruim wedstrijdverslag waarin elk detail beschreven wordt van de desbetreffende 
wedstrijd.  

Er is leven na de carnaval 
Op 9 juni 2019 vond een bekend hakselaar onder 

de naam van #Chefdiamant het nodig om een 
Facebookpagina aan te maken voor het destijds nog 6e 
elftal van M.V.V.’29. De Hakselploeg was geboren. Wat 
meer begon als een grap, werd al snel gezien als een 
kans. Een kans om het elftal meer naamsbekendheid te 
geven. Met behulp van enkele andere hakselaars mondde 
de facebookpagina als snel uit tot het communicatie-
middel tussen de Hakselploeg en zijn fans. Week op week 
werd er een hilarisch wedstrijdverslag uitgebracht die 
ervoor zorgden dat de supportersaantallen zichtbaar 
groeiden.   

Het voetbal, de wei op  
De hakselploeg speelt zijn thuiswedstrijden elke 

zondag om 09.00 uur op de inmiddels zo geliefde C-wei. 
Voor enkele spelers komt dit tijdstip nog wel eens te 
vroeg en is men door de gebeurtenissen op de zaterdag-
avond ervoor niet altijd even fris en fruitig. Dit is dan 

ook de reden waarom de hakselploeg haar wedstrijden 
speelt in een van de laagste regionen van het mondiale 
voetbal, de 7e klasse. Maar onder leiding van #Piepntoon 
en #Leider worden de mannen van M.V.V.’8 altijd vol 
diesel en adrenaline klaargestoomd voor de wedstrijd. 
Diverse malen verschijnen #ChristianoHeinaldo en 

Hakselploeg 8
De ploeg van de Kuifcaracara, de stickers en de Ugandese 

supportersverenigingen:
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De stickers  
Mocht je de Hakselploeg nou niet kennen van de 

sociale kanalen, dan kan je ze altijd nog kennen van de 
grote oplage stickers die in elke carnavalstent te vinden 
zijn. Van Harbrinkhoek tot Nieuw-Zeeland, overal kom 
je ze tegen. Inmiddels zijn er ruim 55.000 exemplaren 
in omloop en de kans dat je er geen gezien hebt is 
tegenwoordig erg klein. De stickers hebben er dan ook 
mede aan geholpen dat de Hakselploeg nu staat, waar 
het staat. Op het moment van schrijven in de bovenste 
regionen van de 7e klasse waar het de strijd aangaat met 
S.V. Vasse 3 en M.V.V.’7.

Niet alleen voetbal   
De Hakselploeg is tegenwoordig meer dan alleen een 
voetbalelftal. Zo gaat het team een keer per jaar op 
‘trainingskamp’. Waar dat met het inmiddels bekende 
virus lastig gaat, heeft het elftal in 2021, na 1 jaar ver-
traging toch een buitenlands kamp op kunnen zetten. Dit 
was zonder twijfel de grootste logistieke operatie de het 

team tot nu toe heeft meegemaakt. Er werd namelijk een 
tentenkamp opgezet in het zuiden van Portugal. Dit werd 
uiteraard ook gedeeld met de thuiszittende supporters 
om iedereen op de hoogte te stellen van de gebeurte-
nissen aan de andere kant van het Europese continent. 
Tijdens dit trainingskamp werd flink getraind aan het 2e 
element wat het voetbal zo mooi maakt, de kantinesessie. 
Dat is dan ook eigenlijk het gedeelte waarin de haksel-
ploeg zo goed is. Het voetbal is binnen de ploeg steeds 
meer een bijzaak. 

Anno 2023 hoopt de hakselploeg wederom op trainings-
kamp te kunnen. Waar en wanneer moet nog tijdens een 
van de vele overlegsessies besproken worden maar dat er 
een 2e buitenlandse tour aankomt staat vast.  

Naast het trainingskamp heeft de Hakselploeg ook nog 
meermaals per jaar een teamfeest. Zo is er in 2022 een 
barbecue georganiseerd voor zowel spelers als spelers-
vrouwen en werd er tijdens de finale van het WK voetbal 
een sinterklaas georganiseerd voor en door de spelers.  

De hakselploeg is erg vereerd dat het in het Dubbel-
kiekersblad haar verhaal mocht delen met de rest van 
het mooie Dubbeldorp. Wij hopen dat we dit jaar weer 
onverstoord carnaval mogen en kunnen vieren en dat we 
de stickers flink in het rond kunnen plakken.  

Konden jullie ook zo genieten van de WK finale? Kom 
dan ’s ochtends bij een thuiswedstrijd op de C-wei om 
09:00 uur van de Hakselploeg. Dat is pas spanning, sen-
satie en plezier. Tot snel!

#Zoontjevandeleider op het scorebord, maar het blijft 
altijd spannend door de keeper #Batnooitde0. Door 
onder andere de werklust van #Bonk, #Locomotief, 
#Chefpiepke en #VoltaTeun weten de pas gereviseerde 
hakselaars altijd weer een voorsprong op het scorebord te 
brengen. Makkelijk is het altijd niet, mede door de diverse 
gele kaarten (10 minuten tijdstraf bij de voetballers in 
de B-categorie) van #GnoeTimmers, #ChefDiamant en 
#ChefHGduoOntstopper blijft elke wedstrijd span-
nend tot de laatste minuut.   

Willemstad, Curaçao

Uiteindelijk, 3 punten! 
#Maisintbakkie.  

Voor nu; Beste fans, supporters en Ugandese supportersverenigingen, 
u hoort van ons!
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Houten verpakkingen: 
- Kisten 
- Pallets 
- Kratten 

- Aftimmeren bedrijfswagens 
- Enz. 

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

 
 
Arends Houten Emballage B.V.  
Parmentierweg 12     T:   0546-868566 
7602 PW  Almelo     E:   info@arendshout.nl 
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Max Bruns
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Nadat je geselecteerd was om te mogen 
spelen bij Twente, wat gebeurde er toen? 
Ik ben uitgenodigd om stage te mogen komen lopen. 

Ik heb hier een paar keer meegetraind en ook wat 
wedstrijdjes mogen meedoen. Op basis hiervan beslisten 
ze of ik door mocht. Ik mocht toen door naar de jeugd 
opleiding Twente.  

Hoe zag je schoolweek eruit op de 
jeugdopleiding? 
 Rond half 7 ‘s ochtends werd ik  opgehaald met een 

busje. Ik trainde vooral veel s’ ochtends en s’ middags. 
Daarnaast ging ik ook gewoon naar school.  Dat was 
soms wel lastig te combineren. De trainingen liepen af en 
toe uit waardoor ik te laat op school kwam. Hier waren 
de leraren ook wel eens boos om geworden. Maar af en 
toe maakten we er ook wel misbruik van door langer te 
douchen. 

Wat vind je leuk aan de trainingen en 
wat vind je minder leuk? 
Partijtjes zijn het leukst zonder al te veel regels. Lekker 

vrij. Maar conditie training is af en toe minder leuk. 
Bepaalde afstanden lopen is niet altijd leuk. Hoort er 
natuurlijk wel bij en word je ook weer lekker fit van. 

Max Bruns heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt op jonge leeftijd. Als kind altijd gevoet-
bald bij MVV’29 en daarna gescout door de KNVB. Nu heeft hij een contract bij Twente en 
grijpt hij al zijn kansen om zich van zijn beste kant te kunnen laten zien. 

Naam: Max Bruns

leeftijd: 20 jaar

Rugnummer: 38

Positie: verdediger

Speelt bij Twente sinds: 2016

Op welke leeftijd ben je begonnen met 
voetballen? En wanneer is jou talent 
ontdekt? 
Op 4 jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen. Ik 

heb eerst mijn zwemdiploma behaald en daarna mocht ik 
beginnen met voetballen. 

 Wanneer en hoe ben je gevraagd om bij 
Twente te mogen komen voetballen? 
Toen ik 9 jaar oud was ben ik gescout door de KNVB. 

Hier heb ik 2 jaar gevoetbald. De selectie werd langza-
merhand steeds kleiner waardoor ik uiteindelijk terecht 
kwam bij Twente. 
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meer gevoel kreeg voor de club, en 
daardoor ben ik ook stiekem wel een beetje fan 
geworden van Twente 

Hoe vind je het om te voetballen 
zonder publiek? 
Met publiek word je zo erg geprikkeld. Veel 

ogen op je gericht waardoor je weet dat het echt is. 
Mooi om die spandoeken te zien en allerlei positieve 
geluiden om je heen te horen. 

Speel je nog veel voetbal met je eigen 
vrienden uit Harbrinkhoek? 
Nu niet meer. Ik heb het zo druk waardoor ik er helaas 

niet meer aan toe kom. Wanneer we gaan zwemmen in 
de zomer wordt er natuurlijk wel een balletje getrapt met 
elkaar op het gras. 

Je komt natuurlijk in het kiekersblad te 
staan. Maar vier jij zelf ook carnaval? 
Afhankelijk van of ik moet spelen. Carnaval is niet 

mijn lievelingsfeest maar als het kan ga ik er wel naar 
toe. In Harbrinkhoek natuurlijk helemaal! Daar ken ik veel 
mensen vanuit mijn basisschooltijd en MVV 29. Naar 
feestjes gaan is leuk maar is ook soms lastig vanwege de 
voetbal. Voetbal gaat voor. De ene keer ben ik vaker op 
een feestje dan een andere keer. 

Met wie vier je carnaval, wat drink je 
graag en wat is voor jou een nummer dat 
absoluut niet mag 
ontbreken? 
Met al mijn vrienden vier 

ik carnaval. Ik lust wel een 
biertje en een baco af en 
toe is ook wel lekker, maar 
wel mate.  Zelf ben ik niet 
echt fan van carnavalsmu-
ziek maar het nummer van 
Kraantje pappie ‘feest-
tent’ vind ik wel een lekker 
nummertje. Beetje rap 
tussendoor en een lekker 
deuntje.

Hoe is het contact tussen jou en de 
andere spelers, kunnen jullie goed met 
elkaar overweg? 
Het contact met de wat jongere jongens is erg goed 

maar ik kan met iedereen gewoon goed overweg. Af en 
toe ga ik ook wel eens op stap met medespelers. Er zijn 
ook jongens uit het buitenland waardoor er geswitcht 
wordt van Engels naar Nederland. 

Hoe ziet een training dag voor jou eruit? 
Om half 8  gaat mijn wekker. Een uurtje later moet ik 

aanwezig zijn op de club. Hier gaan we samen ontbijten 
en er is tijd voor een eventuele behandeling bij de fysio. 
Voor de training hebben we eerst een bespreking. Hierna 
start de eerste training om half 11. ‘s Middags gaan we 
lunchen hierna zal er nog een training zijn van ongeveer 
een uurtje. Rond 4 uur zijn we meestal klaar. We trainen in 
Hengelo en niet bij het stadion zelf. Het veld moet name-
lijk klaargemaakt worden voor de wedstrijd. 

Zie je veel verbetering nu je bij Twente 
bent gaan voetballen? 
Ik merk dat ik mezelf ontwikkel en dit wordt ook beves-

tigd. Ik krijg goede feedback waarmee ik aan de slag kan. 
Alle kansen die ik krijg pak ik natuurlijk met beide handen 
aan. Ik wil graag laten zien wat ik kan. 

 Wat is het mooiste moment dat je tot nu 
toe hebt meegemaakt? 
Mijn debuut februari 2021. Eerste wedstrijd in de 

eredivisie tegen PSV. Dat was super vet. 
En het moment van mijn contract ondertekenen. Alle 

publiciteit en fotografen erbij. 

In de coronatijd kreeg ik een telefoontje dat onder de 
21 jaar niet meer mocht trainen. Het 1ste mocht nog wel 
trainen. Ik mocht meetrainen bij of Heracles of Twente. 
Ik koos toen voor Twente en voor onbepaalde tijd. Ik 
dacht niet dat ik er een contract uit zou halen. Ik heb best 
lang meegetraind met Twente. Toen heb ik een gesprek 
gehad met de hoofd jeugd opleiding. En die kwam met 
het verhaal dat Twente mij een contract wou aanbieden. 
Heracles wou mij ook nog wel iets aanbieden maar ik 
bleef bij Twente omdat ik hier al had meegetraind en de 
jongens kende. Contract tekenen en debuut doe je beide 
maar 1 keer dus dit was allebei super gaaf. 

Was je altijd al fan van Twente? 
Eigenlijk niet. Ik was geen Twente fan vroeger. Ik had 

een seizoenkaart voor Heracles. Dit komt doordat mijn 
vader is opgegroeid in Almelo en gevoetbald heeft bij 
PH. Naarmate ik langer bij Twente speelde en ik steeds 



6868

Minioren

De Dansmariekes
Daar zijn we weer! Eindelijk!! En je ziet het waarschijn-

lijk al wel; ook nog móóier! We hebben namelijk nieuwe 
dansmariekepakjes, deze zijn door Vera van der Meer 
van ‘De Kostuumfabriek’ gemaakt. We willen haar hierbij 
ontzettend bedanken voor haar tijd en creatieve inzet! 
Bedankt! 

Dit jaar zijn we sleuteldorp en dat betekent dat we dit 
jaar nog beter ons best gaan doen! Iedere groep heeft 
zijn eigen thema en we willen dit dan ook goed laten zien 
tijdens de dansgardeconcours in Fleringen (29 januari 
2023) en onze gala’s (4 en 5 februari 2023).  

We hebben jullie support dan ook hard nodig; dus 
kom allen! Daarnaast zijn wij ook op zoek naar meer-
dere mensen die ons volgend jaar willen begeleiden en 
een dans aanleren. Samen dansen, feesten.. met andere 
woorden; een en al gezelligheid!  

Ben jij die persoon? Neem dan contact op met 
Melanie Bisschop via 06-28605644. 

 We hebben er super veel zin in samen met onze 
Sleutelprins Frans, Adjudant Koen en hofdame Thea. 

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

Liz Groothedde, Britt Koenderik, Madee Borggreve, Jonne Borggreve, Lieke Horsman, 
Yfke Masselink en Floor Braakhuis
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Senioren
Junioren

Loes Weghorst, Loes Weghorst, Nienke Welman, Pien Weghorst, Pam Busscher, Babs Snelting, 
Pascalle Lucassen, Danae Slooff, Roos Haarman, Indy Wesselink en Jooske Broekhuis

Geerte Harmelink, Lynn ten Velde, Lieke Koenderik,
 Nienke Botter, Myrthe Bruns, Meike Braakhuis, Anne Westerhof



Rally & Carnaval

Sebastiaan, kun je iets vertellen over 
jezelf? Wie ben je , waar ben je geboren, 
opgegroeid, gestudeerd, gaan wonen, 
gezin, werk? 
Ik ben geboren in Tubbergen. Daar heb ik 8 jaar 

gewoond, daarna zijn we verhuisd naar Almelo,  waar ik 
tot mijn 23e  heb gewoond. Ondertussen had ik Manon 
leren kennen en zijn we gaan  samenwonen in Hengelo, na 
enige tijd toch weer terug naar Almelo. Ik heb de Pius in 
Almelo bezocht, eerst Havo,  toen VWO maar niet afge-
maakt , toen de HEAO, toen  Nederlands recht gestu-
deerd en dit  in 2 jaar afgerond. Dan ben je jurist, daarna 
moet je nog advocaat worden. Daarvoor moet je aan de 
slag bij een advocatenkantoor. Dus daarna heb ik enige 
jaren in loondienst gewerkt, waarna ik  in 2010 Brusse 
& Masselink begonnen ben, samen met mijn voormalige 
baas. Sinds negen jaar wonen we nu hier op onze huidige 
plek, wij waren een van de eersten op dit nieuwe stuk. In 
de tussentijd is er het nodige bijgebouwd en zijn ze nog 
steeds bezig, dus het vrije uitzicht is een beetje weg maar 
het bevalt nog steeds super goed, kinderen gaan hier 
naar school, MVV,  alles mooi dichtbij. 

Wat heb je met carnaval? 
Totdat ik prins werd eigenlijk niets, maar sindsdien wel 

besmet geraakt. We deden toen al wel iets met Noord 
Proost, maar verder deden we niet zo veel. Nu zit ik er 
natuurlijk volop in! 

Je bent gevraagd als voorzitter, waarom 
heb je ja gezegd? 
Ik was natuurlijk op de hoogte van het feit dat de 

vorige voorzitter had aangegeven er mee te willen 
stoppen. Informeel was ik al een keer gepolst, onder het 
genot van een glas bier, in de trant van “god Sebastian, 
dat is nog wa wat veur oe, heb ie doar gin oren noar?” 
Dus ik had er al wel over nagedacht, had ook wat ideeën, 
hoefde dus ook niet lang na te denken toen ik “officieel”  

70

In een zichzelf respecterend, historisch naslagwerk als het Dubbelkiekersblad mag 
een inkijkje in het leven van onze nieuwe voorzitter natuurlijk niet ontbreken. Omdat 
wij niet doen aan verzinsels, fabels en fictie is een 1 op 1 gesprek daarvoor natuurlijk 
het beste instrument. Dus op naar de van der Waalslaan in de snelst groeiende wijk 
van Almelo, Almelo noord (pr)oost, voor een diepgravend interview met een drukbezet 
man. De vierde voorzitter van de Dubbelkiekers aan het woord.

gevraagd werd. Het klikte, en ik vind het eigenlijk ook wel 
een eer. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je dit soort 
dingen met plezier doet, dat het geen opgave wordt, dat 
je er energie van krijgt, en dat heb ik hier heel duidelijk. 

Wat zijn je ervaringen als voorzitter van 
de vereniging tot nu toe? 
Ik trof een (deels) vernieuwd bestuur aan met mensen 

die heel enthousiast zijn en vol ideeën en plannen zitten. 
Daar word ik ook enthousiast van om daar onderdeel 
van uit te maken. Ik vind dat er dan ook nieuw elan en 
nieuwe ideeën moeten komen. Dan ga je kijken naar 
een iets ander organisatie model. In de oude situatie 
was het bestuur best veel uitvoerend en dat wil ik graag 
anders maken. Weet ook wel dat dat niet zomaar lukt 
want je bent afhankelijk van vrijwilligers. Er zijn nu nog 
wel wat vacante posities zoals mensen voor het kiekers-
blad, mensen voor de kiekersdag, munten verkopen. 
Maar uiteindelijk moet het doel zijn dat wij als bestuur 
de belangrijke beslissingen nemen, richting geven maar 
“uitvoerend” veel minder doen dan voorheen, doch wel 
samen betrokken blijven en zeker niet weglopen om de 
handen uit de mouwen te steken voor de vele vacante 
posities.  

“Ik wordt enthousiast van 
alle ideeen en plannen!”

Je bent ook prins geweest. Zijn er dingen 
waar je anders tegenaan kijkt nu je als 
voorzitter meer inzicht hebt gekregen in 
bepaalde zaken? 
Je krijgt veel meer mee nu wat er allemaal moet 



71

een kleintje carnaval vieren. En kun je misschien elkaar 
helpen. Nog meer professionaliseren, eigen huisvesting 
voor de wagen misschien ooit eens in de toekomst.  

Waar kijk je naar uit? En waar zie je 
tegenaan? 
Gemeentegala kijk ik echt naar uit, daar zijn mensen 

echt heel druk mee geweest, en we doen echt wat anders 
dan voorgaande jaren.  Als dat aanslaat en mensen 
zeggen dat we een dijk van een avond hebben neergezet, 
hoe geweldig zou dat zijn. Daar zit ook een risico in, want 
stel dat het niet aanslaat, maar daar ga ik niet van uit. 
En alle evenementen van ons zelf zijn natuurlijk geweldig. 
Zorg is: krijgen we alle vrijwilligers bij elkaar; krijgen we 
het georganiseerd. 

Blijf je nog actief bij Noord Proost? 
Ja, daar zit ik ook in het bestuur, verantwoordelijk voor 

sponsoring en muziek. Ik kan moeilijk nee zeggen. 

Je bent ook voorzitter van de 
Hellendoorn rally geweest. Was dat heel 
anders dan dit? 
Klopt, maar dit heb ik maar een half jaar gedaan. 

Maar daar was bestuurlijke onenigheid, ik had daar ook 
ideeën over, maar er waren twee kampen, en de irritatie 
bleef. Maar mensen kwamen hun afspraken niet na en 
daardoor kreeg ik er een hekel aan, en daar kan ik niet 
tegen. Dan krijg ik er geen energie van, geen plezier en 
dan moet je stoppen vind ik. 

gebeuren om überhaupt carnaval te kunnen organiseren. 
Denk aan kindercarnaval, ouderencarnaval, wat wij 
als Dubbelkiekers allemaal moeten doen voor dit soort 
dingen, daar krijg je als Prins niets van mee. Als Prins stap 
je bijvoorbeeld binnen in de tent voor het gala en heb je 
een prachtige middag of avond, maar je realiseert je niet 
wat daar allemaal aan vooraf is gegaan, hoeveel werk 
het is en wat er allemaal geregeld moet worden.  

Hoe zijn de eerste maanden als 
voorzitter bevallen?  
Goed, zie boven. Ik proef gewoon heel veel plezier 

en enthousiasme, als je dat niet hebt wordt het echt een 
opgave.  

Wat ga je anders doen dan je 
voorgangers?  
Het bestuur laten besturen en niet het in overwegende 

mate laten uitvoeren. Dat betekent niet dat het bestuur 
dus niets doet maar de wijze waarop veranderd, belang-
rijke beslissingen neemt het bestuur en belangrijke zaken 
gaan langs ons. Op deze manier vergroot je in mijn ogen 
de betrokkenheid. Ik vind ook bijvoorbeeld dat een raad 
van elf echt een raad van elf moet zijn en dat er bij gele-
genheden dus ook 11 mee moeten die er netjes uit zien. 

Wat wil je met de vereniging bereiken? 
Wat is je ambitie? 
Ik vind het heel belangrijk dat er nog meer verbin-

ding wordt gelegd met de andere verenigingen in het 
dorp. Loopgroepen, wagenbouwers, daarmee verbinding 
zoeken. Vorig jaar werkte dat en al daardoor konden we 



Je grote hobby: rallysport. Vertel er eens 
iets over. 
Ja! Ik rij dus rally’s ! De rally’s die ik rijd zijn op de 

openbare weg, maar het zijn zogenaamde proeven die 
zijn afgesloten, op verschillende ondergronden. Het idee 
is dan om de proef zo snel mogelijk te rijden. Je rijdt met 
zijn tweeën, de coureur en een navigator. Ik rijd in de 
historic klasse, dat zijn alle auto’s van voor 1980. Daar 
mag je wel dingen aan doen. Alles binnen de regels 
van de KNAF. Alle proeven rij je op tijd, de snelste wint. 
Tussen de proeven rijd je verbindingsroutes, van proef 
naar proef. Op de verbindingen moet je je gewoon aan 
de verkeersregels houden. De gemiddelde rally bestaat uit 
12 proeven die je een of meerdere keren rijdt. Ik doe niet 
aan alle rally’s mee, de rally’s in Brabant bijvoorbeeld zijn 
mij te ver weg. Daar komt een hele logistieke organisatie 
bij kijken en dat wordt dan heel lastig.  

Hoe ben je ooit begonnen? Met welke 
auto? 
Harry Kleinjan is een vriend van mij. Hij reedt vroeger 

altijd zelf rally’s. Daar ben ik ooit sponsor van geworden. 
Vervolgens bood hij aan een auto te bouwen voor mij. Zo 
ben ik er een beetje in gerold. Hij heeft toen een Porsche 
gebouwd, daar ben ik rally’s mee gaan rijden. Eerst regel-
matigheidsrally’s, toen normale rally’s,  maar ik vond het 
eigenlijk jammer om dat met die Porsche te doen. Toen 
besloten we een BMW te bouwen, het is een 318 met een 
M3 motor. 4 cilinder met 310 pk, 900 kg. Alles wat over-
bodig is is er uit, geen verwarming, geen isolatie, speciale 
versnellingsbak.  

Is er nooit discussie over wie er gaat 
rijden en wie er navigator moet zijn? 
Nee, ik wil niet navigeren en mijn navigator wil niet 

rijden, dus geen probleem. 

Heb je ambities op dit vlak? Nederlandse 
top? 
Plezier staat voorop, maar als ik rij wil ik sowieso 

uitrijden en de top 3 in de klasse worden. Ik had in het 
verleden wel wat moeite met onverhard, en dat leer je 
alleen maar door te doen en dat kan alleen door een 
rally te rijden. Voor de Nederlandse top zou je alle rally’s 
moeten rijden en dat doe ik dus zoals gezegd niet, en dat 
hoeft ook niet van mij. 

Waar prepareer je je auto en hoe kom 
je aan mensen die je helpen tijdens de 
rally? 
Dat zijn de oud monteurs die de auto hebben 

gebouwd, die gaan onbezoldigd mee. Minimaal 4, elke 
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hoek van de auto 1. Zij bouwen ook de stand en alles op. 
Tussen de proeven heb je ongeveer 20 minuten tijd om 
te sleutelen, dus dat is heel krap als er iets stuk is. Het 
rijden in de avond is heel apart, je vertrouwt volledig op 
je navigator. Je verkent voor de tijd de proeven. Het is 
heel ontspannend en heel vermoeiend tevens. Je moet 
je voorstellen dat het wel 40 of 50 graden in de auto 
kan worden. Communiceren in de auto met de navigator 
doe je via  een headset. Financieel is het best wel een 
uitdaging. Je moet je voorstellen dat je 6 banden per 
rally ongeveer verslijt, honderden euro’s aan brandstof. 
Speciaal spul, 102 octaan. 1 op 1 tijdens de proeven. 
Gelukkig heb ik wat sponsoren.  

Als je moest kiezen tussen nooit meer 
rally of nooit meer carnaval? 
Nooit meer rally rijden. Hoef ik niet eens lang over 

na te denken. Rally is leuk maar voordat je kunt rijden 
ben je zo veel tijd kwijt met de voorbereiding. En het kost 
gewoon allemaal wel heel veel geld. 

Waarom rally en waarom niet 
bijvoorbeeld op een circuit? 
Spel tussen navigator en coureur vind ik supermooi. De 

onvoorspelbaarheid van de verschillende ondergronden 
vind ik ook heel erg mooi. Plus het spelen en driften met 
de auto. Dat heb je niet op een circuit, daar rij je alleen 
maar rondjes die op een gegeven moment allemaal op 
elkaar gaan lijken. 

U merkt het, eerwaarde lezer, we praten hier met 
een man met een visie, die zijn spaarzame vrije tijd vol 
overgave in zijn hobby’s steekt. Fijn dat we zo iemand 
als voorzitter van de Dubbelkiekers aan boord hebben 
kunnen takelen! En mocht U hem tegenkomen op een van 
onze sensationele feesten, en U denkt, god ik zou nog wel 
iets kunnen doen voor deze fantastische club, schroom niet 
en trek hem aan zijn fluwelen jasje….
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“Ik ben besmet geraakt 
met het carnavalsvirus 

toen ik Prins werd!”
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De Oetkiekers

Inmiddels zijn de kinderen 
bijna allemaal basisschool af, 
maar de gedrevenheid en enthou-
siasme is bij de groep zeker niet 
minder geworden. Elk jaar komt 
er een uitbreiding; de ene keer 
in de vorm van een naam voor 
onze club, de andere keer door de 
aanschaf van een jas voor na de 
optocht in de tent voorzien van 
ons logo. 

Aan het einde van het kalen-
derjaar volgt een eerste samenzijn 
en wordt de strategie en het plan 
voor het nieuwe carnavalsjaar 
bedacht. Via Marktplaats worden er pakken gekocht en 
soms een kleine wagen, deze worden dan voorzien van 
een upgrade. Een paar avonden in de week samen zagen, 
verven, pakken aanpassen, bijpassende schmink bedenken 
en natuurlijk afsluiten en weer opwarmen met iets lekkers. 

Alhoewel de groep niet zo groot is, is de gezelligheid des te groter. De Oetkiekers bestaan 
inmiddels ook al meer dan 10 jaar en zijn begonnen als een achttal gezinnen met basis-
schoolkinderen. Van meelopen met de kids op versierde skelters zijn we een echte carnaval 
loopgroep geworden. 

Natuurlijk wordt er dan meegedaan aan de optocht in 
Harbrinkhoek. En ja, ook één jaar waren we in Geesteren 
van de partij. 

We hebben al met vele thema’s meegedaan zoals, 
piloten, houthakkers, Max Verstappen, apen en vlinders. 
We proberen telkens kleurrijk te zijn en met een passende 
spreuk aan te sluiten op de actualiteit. Verder spat ons 
plezier natuurlijk ook van de groep af en hopen we 
hiermee het publiek te vermaken. 

De Oetkiekers kenmerken zich vooral door de gezellig-
heid en de onderling goede sfeer. We gaan samen naar 
alle carnavalsfeestjes in Harbrinkhoek, zoals het gala, de 
Kiekersdag en het laatste, super geslaagde, Altied Skik 
feest.  En natuurlijk zijn het altijd dezelfde die als laatste 
naar huis gaan (hik, hik). 

We hopen dan ook dat we nog jaren actief kunnen en 
mogen zijn in ons mooie dubbeldorp en omstreken. 

Tot kiekers! 



Ook na het 
feestweekend

weer goed 
gemutst

zeelvis-it.nl
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NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO
Tevens alle reparaties, groot of klein

Hunzeweg 8
Tubbergen

Tel: 0546-622154
Bgg.0546-863718
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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
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Piraten in ons mooie 
Dubbeldorp 

Zendpiraterij kent een vrij lange geschiedenis die teruggaat naar het begin van de vorige 
eeuw. Van origine waren het met name zeezenders op schepen die in internationale wateren 
uitzonden om uit handen van opsporingsorganisaties te blijven, maar er is in de loop ter tijd 
aardig wat veranderd in de wereld van piratenzenders. 

Vandaag gaan we naar de zender BB en de zender 
PP, alom bekend bij de meeste lezers. Via AccentFM 
draaien ze legaal. Maar af en toe zijn ze ook nog illegaal 
te beluisteren. 

Het vriest dat het kraakt op deze dinsdag dat we 
onderweg zijn richting de studio van BB. Gelukkig brand 
de kachel volop en staat de koffie al klaar.  

Edwin Leus, beter bekend als Betonboertje de zender 
BB

Mark Lenferink, beter bekend als Polka Poetje de 
zender PP 

Stel jezelf eens voor: 
BB: Edwin Leus is de naam, 46 jaar jong. Woonachtig 

in Mariaparochie. In het dagelijks leven vrachtwagen-
chauffeur bij de betoncentrale/remix. Hier komt de naam 
Betonboertje natuurlijk ook weg. 

PP: Mark Lenferink, 39 jaar. Woonachtig in de 

Weiteman (de elitebuurt van Harbrinkhoek volgens 
Mark). In het dagelijks leven werkzaam bij Loohuis instal-
latietechnieken te Fleringen 

Voor veel mensen is de wereld van 
geheime zenders vrij onbekend. Hoe 
zijn jullie in aanraking gekomen met 
zendpiraterij? 
BB: Ik was de eerste op de FM in Harbrinkhoek die 

ook nog eens buiten de gemeentegrenzen komt (Edwin 
vertelt er niet bij dat Almelo korter bij is dan andere kant 
van Haarbig), dit jaar al 30 jaar geleden. Toen ik 13 jaar 
was kreeg ik enkele platen en luisterde al naar andere 
piraten met veel interesse. Toen ook enkele klasgenoten 
begonnen met draaien, ben ik ook begonnen aan de 
Slagenweg.  

PP: Pa draaide altijd al op de middengolf, meestal 
vanuit de schuur en zelfs soms onbemand (in die tijd lag 

die ergens in de sloot verstopt, haha) 
Ik was liefhebber van de muziek en 
net als bij Edwin waren er meerdere 
klasgenoten en dorpsgenoten die 
ook begonnen. Dit was inmiddels 
25 jaar geleden bij de buurman 
Schuttevaar. 

Wat vinden jullie het 
mooist  aan deze hobby? 
BB: De muziek en de reactie’s die 

je krijgt 
PP: De techniek erachter, 

de muziek en natuurlijk ook de 
gezelligheid 
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Wat hebben jullie met carnaval? 
BB: Ik ben al vele jaren chauffeur van de dubbelgarde 

bus, wat me erg goed bevalt (we konden er niet achter 
komen of dit specifiek kwam door de grillplaat achter in 
de bus). Tevens doe ik soms mee met de gala’s 

PP: Vind het altijd een mooi feestje. Tevens betrokken 
bij de dorpspolitiek (mensen pas op uw tellen: de dorps-
politiek komt terug!!) 

Hoe zien jullie de toekomst qua draaien? 
BB: Wil nog in lengte van jaren doorgaan op de zater-

dagmiddag via AccentFM (105.00 voor de liefhebbers) 

PP: Ik draai al vanaf dag 1 bij AccentFM op de zater-
dagmorgen. Binnenkort ook druk met de nieuwe studio in 
de Weitemanslanden, om vanuit hieruit nog vele plaatjes 
te kunnen draaien. En af en toe nog een illegale uitzen-
ding erbij natuurlijk. 

Wat is jullie favoriete muziekkeuze? 
BB: Het mooist vind ik Duitste schlagers en instrumen-

tale platen 
PP: Polka’s, Duitse nieuwere & oudere schlagers en dat 

natuurlijk afwisselend in een vlot programma. 
Beide: En natuurlijk vanaf de 11e van de 11e het 

Dubbelkiekerslied ertussen door!

Tot slot:  
PP: Geheime zender muziek en carnaval gaan goed 

samen, in de tent op Kiekersdag word ook altijd het pira-
tenuurtje gehouden dat geweldig is. Verder is kiekersdag 
een super feestje en zijn we altijd aanwezig!! 

Edwin en Mark bedankt voor de gastvrij-
heid en hopelijk kunnen we nog vele uren 
genieten van jullie hits !!
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Sleutelcommissie
Iets meer dan 3 jaar geleden kwam het toenmalig bestuur bij ons aankloppen met de vraag 
of wij een Sleutel commissie samen wilden stellen voor het nieuwe carnavalsjaar. 
Al vrij vlot hadden we een commissie die uit 7 personen bestond afkomstig uit alle gele-
dingen van de Carnavalsvereniging.

We hadden er allemaal veel zin in en gingen dus 
fanatiek aan de slag. Vergaderingen werden er gepland, 
ideeën werden er geopperd en op papier toevertrouwd. 
Toen kwam de eerste Coronagolf waarbij alles werd gean-
nuleerd. Alles kon zo de ijskast in om een jaar later weer 
tevoorschijn te halen. Zo gezegd, zo gedaan. 

Er kwam echter een jaar later een volgende opdracht 
bij, een net zo grote uitdaging: 

22 jarig Jubileum van de Dubbelkiekers.

Het nieuwe thema voor dit jaar was snel geboren. 
Het thema DUBBEL was een feit: 22 jarig bestaan, 44e 
sleutelprins en dat in het Dubbeldorp Harbrinkhoek/
Mariaparochie. 

Net zo fanatiek als het voorgaande jaar gingen 
dezelfde groep van 7 weer aan de arbeid. Nieuw jubi-
leum/sleutel logo werd ontworpen voor dit jaar. En nog 
meer van deze fantastische plannen werden aan het 
papier toevertrouwd. 

En ja hoor……Coronagolf nummer twee diende zich 
aan. Weer alles geannuleerd en weer in de ijskast. Op 
naar het volgende jaar maar dan helaas zonder het 
22-jarig jubileum en dus ook zonder het geweldige thema. 

En wat nu??? 
Ruim 2,5 jaar verder en maar weer de moed bij elkaar 

geraapt om een nieuwe start te maken. In deze roerige 
tijd zijn er veel dingen veranderd en gebeurd in het 
sociale leven. Alle sociale gebeuren, waar ook veel vrijwil-
ligers bij nodig zijn heeft een lange tijd stilgelegen. En zo 
gebeurde het ook waar vele andere verenigingen ook last 
van hadden: vrijwilligers tekort. 

Van de fanatieke zeven koppige commissie bleven er 
hierdoor uiteindelijk nog maar drie personen over. Vele 
vragen kwamen bij deze drie mensen op hun bordje te 

liggen maar de voornaamste vraag en issue was eigenlijk: 
Kan het dit jaar wel doorgang vinden?? Zo gebeurde 
het dat de drie personen de ijskast toch maar weer open 
hebben gebroken en eens bekeken wat er van de ideeën 
van voorgaande jaren te gebruiken waren. Gelukkig 
bleken er wel een aantal ideeën uitvoerbaar voor aanko-
mend jaar. Uiteindelijk zijn er nog twee personen bij de 
commissie toegevoegd waardoor deze op minimale sterkte 
was gekomen.

Een van de de grootste veranderingen ten opzichte 
van de voorgaande jaren was een verandering van 
bestuur bij de carnavalsvereniging. Zo is er een bijna 
geheel nieuw en ander bestuur aangetreden, En zoals ze 
vroeger al zeiden: “nieuwe petten, nieuwe wetten.”

Dit betekent voor ons als commissie dat er ook een 
aantal nieuwe opties en ideeën zijn ontstaan. Maar ook 
best veel werk en zeker een leuke uitdaging. 

Onze taken
We zijn als Sleutel Commissie belast met het organi-

seren en regelen van een gedeelte van het Prins opkomen, 
de gehele gemeentelijke Kennismakingsdag tussen 
alle Hoogheden van onze Gemeente, de Gemeentelijk 
Gala avond en de Gemeentelijke Sleuteloverdracht in 
Tubbergen. De uitdaging is om dit natuurlijk binnen alle 
financiële- en technische middelen te organiseren. Dus 
vol aan de bak dan maar. Het meeste werk zit in het 
organiseren van de Gemeentelijke Gala avond en de 
Sleuteloverdracht te Tubbergen. 

Na drie jaren van bijna geen Carnaval en dus geen 
gala’s in omliggende dorpen. Daarbij komt dat ook omlig-
gende verenigingen hun organisatie moeten opstarten. 
Hierbij kwamen we dan ook al snel tot de conclusie dat 
we de gemeentelijke gala avond een andere invulling 
moeten gaan geven.  
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Veranderingen dit jaar
Ondertussen werden de “oude “ attributen weer opge-

zocht en voor de dag getoverd om daarna aan een gron-
dige inspectie onderworpen te worden. Wat kan nog wel 
en wat kan absoluut niet meer. Daarbij ook te bedenken 
dat er ondertussen een nieuw logo is ontworpen voor de 
carnavalsvereniging en een geheel nieuwe huisstijl. 

En dit jaar een andere nieuwe tent dus ook andere 
afmetingen, podia en trusten die gebouwd moeten 
worden en dus ook constructieberekeningen, hoe zit het 
met de stroom en de aankleding van de tent?  

Allemaal vragen en opdrachten die voor ons als 
commissie voorbij komen. Hopelijk zullen de meeste gasten 
van deze vragen en dilemma’s niets meekrijgen en hebben 
ze gewoon een fantastische avond. En zo gaat weken van 
vergaderen en besluiten nemen in een paar uur voorbij. 

En of het goed was? Dat zal na afloop blijken. 

De evaluatie zal zeker een avond worden waar kritisch 
naar een aantal aspecten gekeken zal worden maar 
ook één waar gelachen wordt om ludieke en grappige 
voorvallen. 

Het leuke van dit alles is dat er een geweldig 
Carnavalsjaar weer wordt neergezet doordat een ieder 
afzonderlijk lid van de commissies zich vol overgave en 
creativiteit hebben ingezet, net als de vele vrijwilligers 
die hebben geholpen om alle ideeën te realiseren. Dank 
hiervoor ook.

De Sleutel Commissie.



Vanuit het Bestuur
(Bestuur) CV De Dubbelkiekers 
ondergaat metamorfose 
Dit jaar is eindelijk weer een ‘back to normal’. De 

Corona jaren laten we achter ons en dus kunnen we ook 
weer volop carnaval vieren. Het lijkt erop dat dit heel 
goed gaat lukken gezien de eerste twee succesvolle knal-
lers van feesten: de Prinsopkomst op 12-11-2022 en de 
Receptie en opening van onze Residentie op 11-12-2022. 
Iedereen was weer toe aan carnaval en heeft als bijko-
mend voordeel nog goed kunnen sparen ook. Het bestuur 
heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Letterlijk niet, 
want het bestuur is niet meer zoals het was. Van Edwin 
Kroeze, onze inmiddels oud-voorzitter was al bekend dat 
hij zou gaan stoppen. Echter zijn ook echte zware jongens 
binnen ons bestuur gestopt in de vorm van Jos Smook, Jan 
Borggreve en Edwin Busscher. We kunnen ze niet genoeg 
bedanken, dus ook via deze weg: nog een groot woord 
van DANK. 

84

die we organiseren en, vooralsnog, ook voor de invulling 
van de PR en Communicatie. Deze laatste positie is nog 
vacant, maar momenteel is een enthousiasteling aan het 
proeven aan deze positie. De eerste proefsessies zijn goed 
bevallen... Wordt vervolgd!  

Verder hebben we gelukkig nog steeds de beschik-
king over onze vaste en altijd messcherpe notuliste Liane 
Lesscher, TOP secretaris Wout Busscher, ons mannetje van 
alles Rudmer An De Stegge en in nieuwe rol als penning-
meester: Sander Alberink.  

Oud bekenden op nieuwe plekken 
We zijn weer behoorlijk op sterkte gekomen binnen 

het bestuur. Niemand minder dan oud-Prins Sebastiaan 
Masselink hebben we weten te strikken als nieuwe voor-
zitter. Na zijn jaar als Prins van de Dubbelkiekers is 
Sebastiaan niet meer weg te slaan bij onze mooie vereni-
ging en met zijn nieuwe rol zet hij dat kracht bij. De eerste 
publiekelijke daden op het podium heeft hij inmiddels 
verricht. Chapeau!  

Daarnaast is onze oud- en langstzittende Adjudant 
Arjan Welman toegetreden tot het bestuur. De oren en 
ogen van het bestuur want Arjan is toch wel iemand die 
altijd alles weet en wil weten. Hij neemt daarnaast de 
bouw- en beheersgerelateerde zaken op zich. Verder is 
Nolan Leus vanuit de Raad van Elf toegetreden tot het 
bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de vele activiteiten 

Nieuw bestuursmodel en verbinding  
Met de komst van nieuwe bestuursleden ontstaan 

ook nieuwe ideeën en dit gaat dan weer gepaard met 
(noodzakelijke) veranderingen om onze vereniging een 
nieuwe impuls te geven. Want ja, eerlijk is eerlijk, het 
carnavalsleven was een beetje doodgebloed. Het bestuur 
heeft daarvoor een nieuw bestuursmodel (dat krijg je 
met zo’n doorgewinterde nieuwe voorzitter) samengesteld 
waarmee wij verwachten slagvaardiger/efficiënter te 
kunnen besturen.  

Naast onze rol als Sleuteldorp willen we ons dit 
jaar richten op het blijven leggen van de noodzakelijke 
verbinding met andere carnavalsverenigingen in ons 
dorp. Al meerdere keren zijn verschillende Kiekers-koppen 
bij elkaar gestoken. Dit lijkt een mooie aanzet te zijn 
om meer en gezamenlijk met elkaar op te trekken in en 
vooral vóór ons mooie Dubbeldorp.  

Dansmariekes (in het) nieuw! 
Niet alleen het bestuur, maar ook onze dansmariekes 

zijn weer op volle sterkte! Naast onze mega fanatieke 
groepen junioren en minioren hebben we dit jaar weer 
een mooie groep senioren Dansmariekes. Hoe gaaf is dat! 
Deze prachtige groepen meiden en dames zijn dit jaar 
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Is dan alles nieuw?  
Nee, natuurlijk niet. We hebben gelukkig ontzettend 

veel vrijwilligers aan boord weten te houden voor onze 
mooie vereniging. Deze trouwe honden zijn we ontzet-
tend dankbaar dat we nog steeds kunnen inzetten op hun 
interesse- of vakgebied. Dit is een groot woord van dank 
waard op voorhand! Dus DANK JULLIE WEL! 

Ben jij ook enthousiast en wil je graag iets 
doen voor CV De Dubbelkiekers? Meld je 
dan vooral aan bij een van de bestuurs-
leden: Sebastiaan Masselink, Arjan Welman, 
Rudmer An de Stegge, Wout Busscher, 
Nolan Leus, Liane Lesscher of Sander Albe-
rink.  

extra de moeite waard om te gaan zien. Niet alleen voor 
hun geweldige optredens, ook voor hun nieuwe kleding. 
Net als de Raad van Elf is hun kleding ook afgestemd op 
de nieuwe huisstijl. Zo kunnen ze weer schitterend voor de 
dag komen op diverse bijeenkomsten in ons Dubbeldorp 
of andere activiteiten in de gemeente Tubbergen. Te 
beginnen met het Dansgardeconcours op 29 januari in 
Fleringen natuurlijk. Voor deze meiden en dames toch één 
van de hoogtepunten van het jaar. Succes gewenst daar!! 

Sleuteljaar in stijl de gemeente rond 
We zijn gelukkig het komende jaar nog steeds 

Sleuteldorp van de Gemeente Tubbergen. Dit zouden we 
2 jaar geleden al zijn, maar onze collega verenigingen 
uit omliggende dorpen hebben zich coulant opgesteld. 
Waarvoor onze dank! Het streven is altijd geweest om 
voor het Sleuteljaar een nieuwe carnavalswagen te 
hebben. Waren wij even blij dat dit jaar 2 jaar uitgesteld 
is, want deze zoektocht bleek geen makkelijke opgave. 
Een aantal bezoeken zijn gebracht aan België en vele 
telefoontjes verder… en opeens was daar die bekende 
witte rook.  

Het Conclaaf van het Vaticaan is er niets bij. Zo intens 
was deze zoektocht. Het resultaat mag er dan ook zijn. 
Ondertussen is de bouwploeg druk met diverse verfraai-
ingen te maken aan de wagen en ook een mooie spat verf 
mag niet ontbreken. De Dubbelkiekers mét Sleutelprins 
moeten natuurlijk wel goed voor de dag komen tijdens 
de optochten in het komende jaar. Komt dat dus zeker 
zien op onze eigen Kiekersdag zaterdag 18 februari 
aanstaande! 
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voor een
ondernemende
accountant?
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Bezoek onze showroom en laat je  
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www.terhorstprojecten.nl

Bel voor een afspraak 0546 811 198
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Medisch pedicure

LiekeLieke

Medisch Pedicure 
Lieke Geerdink is 
a a n ge s l o t e n  b i j 
Provoet en staat 
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bijscholing. 
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afspraak

maken

via:
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06 20 23 97 91

Medisch pedicure Lieke
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* Hapjes

Dorpsstraat 58 Geesteren
Tel.: 0546 - 633 660
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Edwin Busscher

Jan Borggreve



    Aftredende      Bestuursleden
Heren, Bedankt!

Jos Smook

Edwin Kroeze
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Oud Hoogheden 
St. Alphonsus school

ochtend voor de bekendmaking moesten we boven in 
de bibliotheek verzamelen. Daar waren Prins Robin en 
Adjudant Arjan ook.  

Het ging dit jaar anders als andere jaren. Heel veel 
jaren werd je verkleed als spook onthuld, maar nu werden 
we in een otto naar de plek gebracht waar we onthuld 
werden. Je hoorde alle kinderen smoezen en roepen wie 
we toch konden zijn. Nadat meester Tom de spannende 
aankondiging deed mochten we uit de otto naar boven 
komen. Een geweldig moment. Op het podium gingen we 
de medailles uitreiken aan Prins Robin, Adjudant Arjan en 
de hofdames Loes en Anne. We liepen op het schoolplein 
nog menig polonaise.  

De volgende dag namen we alle klasgenootjes op in 
onze hofhouding en kregen ze onze medaille. 

Versieren huis: 
Wat we erg leuk vonden was het versieren van onze 

huizen. Alle jongens gingen naar Wes en alle meiden naar 
Britt. Ze hadden slingers en ballonnen bij zich. Samen met 
onze ouders hebben wij deze allemaal opgehangen. Ze 
hadden ook een mooi bord gemaakt in de vorm van een 
steek en deze hebben ze in de tuin neer gezet.  

Gala: 
Het weer liet erg te wensen over. Het was maar de 

vraag of de gala door ging i.v.m. de harde wind. 
Maar gelukkig ging het door en mochten wij tijdens de 

opkomst mee lopen met de Prins, Adjudant en de Raad 
van 11. CV de Dubbelkiekers had een mooi plekje voor ons 
gereserveerd voor de “bak” van de hoogheden waar ook 
onze familie plaats mocht nemen. We hebben erg genoten 
van de optredens. We kregen drinken en een zakje chips 
van Astrid.  

Carnaval op school: 
Vrijdag op de carnaval hadden we carnaval op school. 

We deden spelletjes met de Prins en Adjudant in de patio. 
We moesten beschuit eten tegen de Prins en Adjudant 
en een blokken toren bouwen. Enkele jongens van de klas 

We mogen weer en er werd ons gevraagd een stukje 
te schrijven over de belevenissen van het seizoen 2020. 

Het was natuurlijk even graven in ons geheugen, want 
het is al wel even geleden door de invloed van corona. Wij 
waren dat jaar de Prins en Prinses van de bovenbouw: 

Wes en Britt
Inmiddels zitten wij al in de 3e klas van het voortgezet 

onderwijs, maar zijn nog wel altijd de Prins en Prinses van 
de St. Alphonsusschool. Erg jammer allemaal dat het een 
tijdje stil heeft gelegen. 

Bekendmaking: 
Het was een erg spannende tijd vanaf het moment dat 

wij het van onze ouders te horen kregen of wij de Prins en 
Prinses wilden zijn. 

We kregen van school de cape en de steek. Op de 

Bovenbouw: 
Prins Wes en Prinses Britt

De oud school prinsen en prinsessen van de onder- en bovenbouw van Basisschool het 
Alphonsusblikken terug op hun tijd als schoolprins en schoolprinses.
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Voor de onderbouw viel in het seizoen 2019-2020 
de eer aan Jurre Leus en Emma Kroeze.  De pappa’s 
en mamma’s waren al een tijdje op de hoogte, maar de 
gelukkigen zelf nog niet. Je zou je zelf zo maar kunnen 
verspreken.

Op het moment dat hun ouders het mooie nieuws 
vertelden sprongen ze een gat in de lucht en konden ze 
niet wachten tot het zover was.  

Jurre en Emma: 
De dag van de bekendmaking zijn we vroeg op school. 

We krijgen onze cape, steek en hoed aangemeten. Nu 
zijn we al de prins en prinses, maar in de klas is er nog 
niemand die het weet. 

Gekleed met hun cape, steek en hoed verdwijnen we 
in een groene rolcontainer. Langzaam wordt de spanning 
opgevoerd door meester Tom en dan is het grote moment 
daar. Het deksel gaat er af en we springen uit de ton. 
Wat een belevenis, iedereen juicht en klapt. Zelfs Kees 
(broer van Emma) was verrast.  

Huis versieren
Jurre en Emma gaan beide naar huis waar ze samen 

met hun klasgenoten het huis gaan versieren. De grote 
bus van de Dubbelkiekers brengt de kinderen, het lijkt wel 
schoolreisje. Een bord wordt in de tuin geslagen, slingers 
worden opgehangen en ballonnen opgeblazen. Natuurlijk 
is er muziek, drinken, snoep en knakworst. Dit om de trek 
te stillen en het feestje te vieren. 

Hierna barst het carnavalsseizoen los voor Jurre 
en Emma. Vele mooie evenementen worden gemaakt. 
Schoolcarnaval, optochten, gala’s, Kiekersdag. Overal zijn 
Jurre en Emma aanwezig.  

Kiekersdag
Het mooiste vinden ze toch de Kiekersdag. Samen 

met de Dubbelkiekers op de grote prinsenwagen door 
het dorp, en hierna een knallend feest in de tent. Emma 
is dubbel blij, samen met papa op jullie carnavalswagen. 
Genieten van begin tot eind! 

Na drie jaar is het tijd voor een nieuw duo, wij zijn 
heel nieuwsgierig wie het worden, en wensen jullie 
alvast heel veel plezier en succes!

hadden een drive-in opgebouwd en we gingen uit ons dak 
en liepen de polonaise op hun muziek. Al met al een hele 
mooie morgen. 

Tussen de middag mochten we mee naar het 
huis van de Prins waar we een lunch voorgeschoteld 
kregen, want we moesten ’s middags nog door naar de 
Ouderencarnaval. Prins Robin nogmaals bedankt! 

Kiekersdag: 
Op de Kiekersdag mochten we mee op de 

Prinsenwagen. We hadden wederom zeer veel geluk met 
het weer, want op deze dag was het weer dusdanig dat 
de optocht door kon gaan. De week er voor was Albergen 
al afgelast en de volgende dag ging Geesteren ook niet 
door. Dat vonden we erg jammer want ook dan hadden 
we mee gemogen op de wagen. 

Het was erg leuk op de wagen met erg veel bekenden 
langs de route. Bij de tent aangekomen was het al een 
groot feest. Het was erg leuk om met de vele klasge-
nootjes feest te vieren. Ook konden we nog leuke dingen 
doen in een tent die speciaal voor kinderen was.  

We hebben heel erg genoten en wensen de volgende 
Prinsen en Prinsessen heel erg veel plezier komend 
carnavalsseizoen.

Wat lijkt het alweer een eeuwigheid geleden, maar wat 
een leuke tijd. Het is altijd weer een spannend moment 
op de St. Alphonsusschool. Wie worden de schoolprins en 
prinses van zowel de boven- als de onderbouw. 

Onderbouw:
Prins Jurre en Prinses Emma
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Goede doelen actie

Kerstpakkettenactie 
Jaarlijks wordt er door de PCI een kerstpakkettenactie 

gehouden. In de weken voor kerst, zamelen we, samen 
met de PKN Tubbergen, houdbare goederen in. Dit 
wordt ingezameld bij de 4 plaatselijke supermarkten en 
de kerken. Dit jaar helpt de kinderraad van de gemeente 
Tubbergen ons mee met deze actie, door op alle scholen 
ook goederen in te zamelen. Met deze goederen stellen 
we in het weekend voor Kerstmis zo’n 200 pakketten 
samen en delen dit uit aan personen en gezinnen in 
onze gemeente die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.  

Hulpvraag 
Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door is de 

PCI er voor mensen in onze parochie die het financieel 
zwaar hebben. De zorg voor elkaar kan financieel van 
aard zijn, maar ook materieel, te denken valt aan het 
betalen van (deel van) een tandartsrekening, wasmachine 
of boodschappen. Vaak gaat het om een eenmalige hulp-
verstrekking om de ergste nood te verhelpen. Tegelijkertijd 
wordt gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op 
reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties.  

Diaconie staat binnen de kerk voor ‘zorg voor elkaar’. Heel concreet krijgt dit handen 
en voeten in de vorm van de parochiële caritasinstelling, de PCI H. Pancratius. De PCI wil 

omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of 
dreigen te raken. Caritas betekent immers naastenliefde. 

Dankjewel 
Wij willen jullie allemaal hartelijk 

danken voor de gift die we tijdens de 
receptie van CV de Dubbelkiekers 
hebben ontvangen. Hiervoor hebben 
we extra boodschappen kunnen 
kopen voor de kerstpakkettenactie.  

Contact 
Bij vragen of verzoeken, kan er 

contact worden opgenomen met de 
PCI via het mailadres pci@hpan-
cratius.nl. Iedere hulpvraag wordt 
discreet en respectvol behandeld. 
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De Elf  van Frans
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voor LED verlichting en
zonnestroom systemen

Adviseur in duurzame 
verlichting voor uw 
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Tijd voor een 
polonaise

Fa. Theo Goossen Autoschade
Almeloseweg 159
7615 NA  Harbrinkhoek

Tel: 0546-866928
Fax: 0546-869243

www.goossenautoschade.nl

Voshaarsweg 15
7615 NG Harbrinkhoek

Tel.: 0546-866954
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Rob Kienhuis

06 - 146 04 307  |  info@bpmvanmijnauto.nl



(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



BEDRUKKINGEN | BORDURINGEN | HUISSTIJLEN | PROMOTIEMATERIAAL  
RELATIEGESCHENKEN | RECLAMEBORDEN | SPANDOEKEN | BELETTERING 

STICKERS | BEDRIJFSKLEDING | GEVELRECLAME

WENST U EEN FIJNE



Carnavalsmenu
Zelf groot fan van carnaval vieren, met muziek maken maar ook kijkend naar de optocht? 
Dan is het fijn om een grote pan eten klaar te hebben staan in de koelkast om samen te 
eten en te zorgen dat je een goede bodem hebt voor dat je aan het feesten gaat. Binnen 
de Raad van Elf hebben we een aantal grote frikandelliefhebbers zitten, speciaal voor hun 
hebben wij een smakelijke en snel te maken frikandellensoep voor 15 personen, die je lekker 
kunt uitdelen tijdens de optocht.

Bereidingswijze: Snij de ui en knoflook fijn en bak 
deze aan in wat olie in een grote pan, voeg daarna de 
plakken frikandellen toe en bak deze ook even mee. Voeg 
de tomatenpuree toe en bak die goed mee met de ui 
en frikandellen, blus af met de blikjes tomatenblokjes 
en bouillon, breng aan de kook en breng op smaak 
met eventueel wat ketjap, peper en zout. Als je de soep 
serveert strooi je de fijn gesneden prei bovenop de soep, 
lekker met vers afgebakken brood.

Ingrediënten: 
15 frikandellen (ontdooit) in plakken 
snijden van1 cm, 
3 tenen knoflook, 
2 uien fijn snipperen, 
70 gram tomatenpuree, 
3 blikjes tomatenblokjes 3x400 gram, 
1,5 liter bouillon, 
garnering fijn gesneden prei.
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Als hoofdgerecht kan je een grote pan 
stoofvlees van de blonde d’aquitaine maken 
met rode kool, puree of rijst. Zelf vind ik 
hem lekker met een puree van knolselderij 
en aardappelpuree, dit gerecht is makkelijk 
op te warmen. De stoofpot wordt lekkerder 
als je het een paar dagen van te voren 
maakt. Maak het gerecht mooi op met 
behulp van rvs ringen een oude balsamico 
en biet krokant voor het wow effect.

Recept: runde stoofpot van de blonde 
d’aquitaine met champignons voor 15 
personen.

Ingrediënten:
3200 gram rundvlees in blokjes van 2x2x2cm, 
80 gram roomboter en olie half om half, 
550 gram uien, 
400 gram wortel, 
80 gram tomatenpuree, 
0,80 gram bloem, 
0,5 liter rode wijn, 
1 liter bouillon, 
650 gram champignons, 
10 gram tijm, 
oude balsamico, 
biet krokant .

Bereidingswijze:
Bak in een grote braadpan het vlees in gedeeltes aan 

in half boter en olie, als het vlees mooi bruin is de ui en 
wortel, peper en zout mee bakken, voeg de tomatenpuree 
bloem en de tijm toe, afblussen met rode wijn en bouillon. 
Opkoken en later op laag vuur garen in ongeveer 2 uur. 
Maak de champignons schoon en snij deze in vieren, 
fruit een gesnipperd ui in een koekenpan en bak hierin 
de champignons, voeg deze nog 20 minuten toe aan het 
stoofvlees. Breng alles op smaak met peper en zout als je 
het weer opwarmt. Serveer er knolselderij aardappelpuree 
bij, rode kool of stoofperen.

Er is 1 nadeel: van deze lekkere gerechten je krijgt heel 
veel eters over de vloer en voor je het weet is het op.

 

 

Rudmer is dol op frikandellen en een verzoek van hem, een gerecht met 
frikandellen. 

 

Een smakelijke en snel te maken frikandellensoep voor 15 
personen, die je lekker kunt uitdelen tijdens de optocht. 

 

Ingrediënten:  
  
15 frikandellen (ontdooit) in plakken snijden van 1 cm, 3 tenen knoflook, 
2 uien fijn snipperen, 70 gram tomatenpuree, 3 blikjes tomatenblokjes 
3x400 gram, 1,5 liter bouillon, garnering fijn gesneden prei. 

 

Bereidingswijze:  
 
Snij de ui en knoflook fijn en bak deze aan in wat olie in een grote  pan, 
voeg daarna de plakken frikandellen toe en bak deze ook even mee. Voeg 
de tomatenpuree toe en bak die goed mee met de ui en frikandellen, blus 
af met de blikjes tomatenblokjes en bouillon, breng aan de kook en breng 
op smaak met eventueel wat ketjap, peper en zout. Als je de soep 
serveert strooi je de fijn gesneden prei bovenop de soep, lekker met vers 
afgebakken brood. 

 

Ik wens iedereen heel veel carnaval 
plezier ALAAF ALAAF ALAAF.
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2003
Prins Edwin 1 & Adjudant Raymond 

“n Goei’n Dubbelkieker maakt de weg vriej, Veur ’n steengood 
Carnavalsfeest”

Leukste moment: Ontelbare momenten, alles was nieuw. Eieren bakken werd 
ons geleerd door de Alberge Bökke en die kwamen dus ook mee.. Toen konden wij 
last-minute overal eiren vandaan toveren, het incident met onze hofauto, spek ett’n in 
Vasse en onze eigen optocht. 

Bijgebleven uitspraak: “Het stelt niks veur, het lop wa los” (aldus de benoe-
mingscommissie). Die hebben we zelf naderhand nog vaak gebruikt HaHaHa.   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Dat zijn er twee: namelijk mijn zoon Bat of dochter Pam, wat heb ik dan een paar gezellige en carnaval-vierende 

ouders.

2004
Prins Hugo 1 & Adjudant Barry

“Metn good glas goat wij schadevrij door carnavalsland”

Leukste moment: Voor ons echt het Spek ett’n in Vasse, wat een geweldige 
middag was dat.

Bijgebleven uitspraak: “Dat zijn we vergeten”.   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Wij als Prins en Adjudant zouden graag met elkaar willen ruilen. 

2005
Prins Henk 1 & Adjudant Erik 

“Met dit ijzersterk duo hout wie ons as Dubbelkiekers het carnaval duur”

Leukste moment: Het onverwacht bezoek brengen aan de gala-avond van de 
Kroesmennekers samen met de Raald van Elf. Hieruit ontstond een hechte band met 
Fleringen waardoor we vele feestjes met elkaar hebben gevierd. 

Bijgebleven uitspraak: “Zolang as wie met dree man van de road van elf nog 
bie jullie bint maj nog nig noar hoes of ber hen.   Getekend de Raad van Elf”.   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met Prins Frans en Adjudant Koen, dan konden wij deze Raad van Elf ook nog ‘een poepie laten ruiken’ (blijven 

dromen Henk en Erik).

Begin tot eind van       de Dubbelkiekers
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Begin tot eind van       de Dubbelkiekers
2006

Prins Henri 1 & Adjudant Roy

“Met de Dubbelkiekers die ’n Slöttel beheert, bint het de Botterbreurs die 
Tubbig regeert”

Leukste moment: De sleuteluitreiking in het Oale Roadhoes in Tubbergen, 
met een Gehaktbal van één kilo uit Fleringen en een duet “Du” live zingen met de 
Spekhesten uit Vasse. 

Bijgebleven uitspraak: “Zoals John F. Kennedy al ooit proclameerde: Ich bin ein 
Dubbelkieker”!   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Van ruilen komt huilen, dus daar beginnen we maar niet aan! Of anders met elkaar Roy veur de Klas en Henri op de 

steiger, hahahaha. 

2007
Prins Silvo 1 & Adjudant Mark 

“Tussen al de bedrievigheid deur, geet noe de carnaval veur”

Leukste moment: Traptrekker overhandigen aan Fleringen, omdat hun 
trekker het niet meer deet tijdens de optocht in Albergen. 

Bijgebleven uitspraak: “Gewoon deur zoepen”!

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
De hofchaufeur, dan kun je mooi nuchter blijven.

2008
Prins Bennie 1 & Adjudant Gerard

“METMEKAVEURMEKA”

Leukste moment: De opkomst als Hoogheden, het moment waarheid na alle 
spanning. 

Bijgebleven uitspraak: “HAKA (Harbrinkhoek Karnaval), zie YouTube”  

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Sebastiaan Masselink i.v.m. zijn uurloon. 
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2009
Prins Peter 1 & Adjudant Norbert 

“Geen gezeur, Geen geveur, Wie bint zo gek as een deur!”.

Leukste moment: Dat RTV Oost ons dat jaar gevolgd heeft (Esther Rikken). Zij 
hebben opnamens gemaakt tijdens het ontbijt en de optocht in Albergen. Én met 
kiekersdag dat Henk Wijngaard als verrassing kwam optreden.

Bijgebleven uitspraak: De uitspraak van oons pa bij de Kroezenboom in 
Fleringen; Wat een mooin dag, doar kunt ze mie geen brulft voor doon! 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met helemaal niemand, want ze willen met ons wel ruilen HaHa. 

2010
Prins Erik 1 & Adjudant Guus  

“aj d’r bint, muj d’r ween”

Leukste moment: Niet te kiezen; natuurlijk de opkomst, allese wat we hebben 
kunnen doen voor Stichting Kans voor een Kind, nieuw leven in de seniorencarnaval, 
prachtige gala stuk waar vooral Hofdame Mariet op de hak werd genomen, Jan 
oude Hendriksman die ons dag in en dag uitdoor dikke pakken sneeuw weer op tijd 
bij de volgende afspraak bracht.

Bijgebleven uitspraak: “Keals maak er een mooi feest van”, op Kiekersdag zijn 
we toen bij de ernstig zieke Erik Snijders geweest, toen we weggingen zei hij dit nog. 
Dit was voor ons een ontzekkend slik moment. 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met Gerard Kampkuiper, hele dag de lekkerste dingen eten in de bistro. 

2011
Prins Walter 1 & Adjudant Martin

“ DISSE DUBBELKIEKERS STOAT VEUR OE KLOAR IE BINT VERZEKERD 
VAN ’N GEWELDIG JUBILEUMJOAR”

Leukste moment: Het werven van vele nieuwe leden, waarvoor we met de bus 
van de Dubbelgarde het dorp in zijn gegaan, verder was het een groot hoogtepunt 
van ons 11-jarig jubileum.  

Bijgebleven uitspraak: Put it away, de favoriete uitspraak van onze nieuwe 
Hoogheid.   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met onze nieuwe Adjudant Koen Oude Vrielink, altijd al eens willen weten hoe die krant op het podium tijdens de 

gala’s er aan de binnenaknt uit ziet. 
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2012
Prins Jan 1 & Adjudant Henk

“ Met oons twee op pad krieg wij ‘t hele doarp plat”

Leukste moment: Dat waren er velen. Maar het bijzonderste moment was toch 
wel het opwachten in het Olypmisch stadion te Amsterdam van Riky en Wendy 
Engelbertink. Zij liepen voor het goede doel, A Sisters Hope, waarvoor ze een enorm 
mooi bedrag hebben opgehaald. Ze konden het enorm waarderen dat wij daar in 
vol ornaat, onverwachts  aanwezig waren. 

Bijgebleven uitspraak: Ie loat mie toch nig i’nn ste(e)k Henk 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met elkaar; Jan zou wel eens pakketjes willen rond brengen in ons dubbeldorp en Henk zou wel wat minder willen 

werken.

2013
Prins Perry 1 & Adjudant Hans 

“Met disse beaijen wordt ’t in carnaval van soez’n en weaijen”

Leukste moment: Alle activiteiten rondom het thema ‘Lieke wil Leven’ onder 
andere bij RTV Oost en de veiling op kiekersdag 

Bijgebleven uitspraak: “Mooi dat ’t zo kan – Jammer dat ’t zo mut van onze 
prinsenbegeleider Jan Oude Hendriksman”

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Een dag met onze huidige prins Frans. En dan met name tijdens de prin-

sopkomst. Dat is toch een van de meest bijzondere momenten tijdens de 
carnavalsperiode 

2014
Prins Erik 2 & Adjudant Klaas-Jan

“Lach, Leef en geniet van deze’n mooi’n carnavalstied”.

Leukste moment: Dat de kameraden uit Deurningen een prachtig mooi 
optreden hebben gedaan van 23.00uur tot 00.30uur waarvan de hele zaal stil is 
geworden. En waarover nog veel is nagelachen 

Bijgebleven uitspraak: “ach, Leef en driet in deze’n mooi’n carnavalstied”. 
Deze uitspraak deed ik tijdens de gemeentegala in Fleringen 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Norbert oude Hendriksman. Een altijd lachende verkoper die iedereen blij maakt en super goed te pas is



2015
Prins Jeroen 1 & Adjudant Edwin

“Met de stroat vriej, en ’n slottel in de haand, trekt wie de optocht, duur 
Kiekerslaand!“ 

Leukste moment: Op Fietse’, bij de opkomst stonden kwamen niet wij maar 
andere Hoogheden door het doek.. De verbazing in de zaal was groot, en toen 
kwamen wij vanuit achterin de tent met de tandem op als de echte nieuwe 
Hoogheden van CV De Dubbelkiekers. 

Bijgebleven uitspraak: “Bakk’n, vedan Bakk’n”, op de gala in Reutum waar we 
onze eigen kleine electrische bbq hadden meegenomen en tijdens de gala frikan-
dellen zijn gaan bakken. Heel Bays stonk naar frikandellen.   

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Onze nieuwe Prins – Frans Braakhuis -, wat hadden we dan een mooie dag gehad tijdens één van de edities tijdens  

Rosenmontag in Duitsland. Of niet Frans?

2016
Prins Jurgen 1 &  Adjudant Martijn

“Noe eem gin gecross, met carnaval goat wie total loss!“

Leukste moment: Dat wij als vereniging voor het eerst ‘’ de steek onder 
water’’ kregen uitgereikt. door een geweldig speech die was voorbereid hebben 
we Burgemeester Stegers destijds weer kunnen pakken en mooi voor paal kunnen 
zetten.

Bijgebleven uitspraak: De uitspraak die ons is bijgebleven is op het gemeen-
tegala in Geesteren tijdens het voorstelrondje op het podium: Hallo, ik ben Martijn. 
Punt.  

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Heinz Goossen, dan kom ik er eindelijks eens achter waarom whiskey zo lekker zou moeten zijn of met Norbert Oude 

Hendriksman, mooie verhalen vertellen en zelf het hardst om kunnen lachen. Geweldig! 

2017
Prins Sebastiaan 1 &  Adjudant Frank

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

Leukste moment: Rosenmontag in Duitsland. Niemand verwachtte er iets van, 
begon rustig maar werd een mega mooie dag!

Bijgebleven uitspraak: “Wat n mooin dag” wat zo vaak gezegd werd dat we 
niet meer weten wie hier mee begon. 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Zo lang nagedacht maar wie zou nu met Frank willen ruilen. 

112



2018
Prins Mark & Adjudant Martijn

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

Leukste moment: Alle hoogtepunten bij elkaar, de optochten, de gala’s maar 
ook zeker het carnavalsfeest op de basisschool. 

Bijgebleven uitspraak: Misschien!! De uitspraak van sleutelprins Arjan Lucas 
destijds en ook uit de tv-serie de luizenmoeder: Hallo allemaal, wat fijn dat je er 
bent! 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Met Prins Frans en Adjudant Koen, om voor een dag weer Prins en Adjudant te 

zijn! 

2019
Prins Joost & Adjudant Wout

“Alles van stal voor een dubbel en dwars carnaval”

Leukste moment: De optochten waarbij we supermooi weer gehad hebben en 
heel veel deelname van familie en vrienden

Bijgebleven uitspraak: Je bent veel te vroeg…. ( lijflied geworden nadat 
Tubbergen nieuws ons een dag te vroeg online bekendmaakte ) 

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
We zouden wel een dag met Prins Frans & adjudant Koen willen ruilen om nog 

één keer een optocht van hoog bovenop de prinsenwagen mee te mogen maken 
(met gegarandeerd mooi weer).

2020
Prins Robin & Adjudant Arjan 

“Rek’n dr op dat wie dit joar met carnaval donders goat keet’n!”.

Leukste moment: Kiekersdag en de afterparty’s

Bijgebleven uitspraak: Welman doet er 1 in ( op melody van Billy Joel – Piano 
Man)

Met welke Dubbelkieker zou je een dag willen ruilen? 
Martin oude Avenhuis, een dag wethouder zijn!
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voor je regelen. Zo hebben we een heel mooi, door De 
Dubbelkiekers gemaakt carnavalsmonument, mogen 
onthullen en overhandigen aan de gemeente Tubbergen. 
Het gedenkteken toont negen gele ‘blaadjes’, die de 
negen kerkdorpen presenteren en door stangen met 
elkaar verbonden zijn. Het gedenkteken wat nog door 
Reutum was verduisterd en waar De Dubbelkiekers de 
avond voor de Sleuteloverdracht het Gedenkteken weer 
veilig konden stellen om zo de regie weer in eigen handen 
te krijgen en zelf het monument konden plaatsen.  

We hebben onze Residentie Kampkuiper geopend 
en aansluitend een geweldige receptie gehad. Daarvoor 
hadden we eerst alle Hoogheden en hofdames met 
vrachtwagens en onze Dubbelkiekers bus opgehaald. Na 
het uitwisselen van de onderscheidingen werd er feest 
gevierd. Wij hadden Ohne Gewähr geregeld en iedereen 
kan zich nog wel die grote midwinterhoorn herinneren. 
Wat een feest was dat. En wat te denken van de dans-
garde concours in Fleringen alwaar de minioren 1e, de 
junioren 2e en de senioren 1e werde. Wat een wereld 
prestatie, onvergetelijk. We hebben onze hof chauffeur, 
mijn eigen vader, met een bezoekje vereerd en onder-
scheiden, we hebben de jubilarissen van MVV gehuldigd, 
KPJ bezocht en bedankt voor het jaarlijks verzorgen van 
de levende kerststal, Elferink Kerstbomen bedankt alwaar 
iedereen zijn kerstboom kan uitzoeken, Papar’Ard’zzi Ard 

De Dubbelkiekers mogen alweer de derde 
Sleutel Prins leveren.  
Terugdenkend aan ons Sleuteljaar 2014-2015, brengt 

gelijk weer een hele grote glimlach op onze gezichten. 
Het was een jaar met vele hoogtepunten, een geweldige 
rollercoaster. En wat een eer om gevraagd te worden. 
Dat was al een avond om nooit meer te vergeten. De 
keuze van Adjudant was snel gemaakt, dat moest mijn 
beste kameraad Edwin Busscher natuurlijk worden. Samen 
met Edwin en onze hofdames gelijk aan de slag om de 
voorbereidingen voor de opkomst te treffen. En alles in 
de avonduren want ook de kinderen mochten het niet 
weten. We moesten het echt geheim proberen te houden. 
Vele vragen van; “Jij wordt toch Sleutelprins?”, proberen te 
ontzenuwen. Zo’n beetje elke avond bij elkaar gekomen 
om alles door te spreken. En dat kon pas na 21.30 uur 
als de kinderen in bed lagen. Ook elke keer een andere 
route genomen als we naar elkaar toe gingen, soms zelfs 
met de auto naar elkaar toegereden. Zoveel zaken die 
geregeld moesten worden? Ook de opkomst kwam ter 
sprake en daar moesten we iets speciaals voor regelen. 
Ik was destijds nog spreekstal meester, dus als iemand 
anders de presentatie zou doen dan viel dat natuurlijk 
gelijk op. Twee ‘gekken’ uit Deurningen kunnen regelen die 
achter het doek gingen staan. Ik stond zelf nog in de zaal. 
Vele vragende blikken naar mij toen de silhouetten van de 
Prins en Adjudant achter het doek zichtbaar werden. Dus 
je bent het toch niet? Verwarring alom toen die gasten 
opkwamen. Dat was het moment om weg te glippen. Snel 
via de keuken naar de carport van Kampkuiper gerend 
alwaar Edwin, de hofdames en de kids al stonden te 
wachten. Buiten in de kou omkleden. Daarna op de roze 
fiets, dat dan weer wel, van achteruit de zaal opgekomen. 
Wat een ontlading. Een avond om nooit meer te vergeten.   

Maar ook de vele bezoeken die we hebben afgelegd, 
van wagenbouwers tot vrijwilligers die de bus hadden 
bestickerd. Alwaar een mega grote sticker van ons op de 
zijkant van de bus was geplakt. Ook hadden we in ons 
Sleuteljaar stellen die 50 jaar getrouwd waren. Mijn eigen 
ouders waren in ons Sleuteljaar zelfs 50 jaar getrouwd. 
Hoe bijzonder is dat. En wat hebben we een steun gehad 
van de vereniging. Zo vele vrijwilligers die zo veel zaken 

Als je aan carnaval denkt dan denk je gelijk aan onze fantastische vereniging De 
Dubbelkiekers. Wat 22 jaar geleden in het klein begon is naar iets geweldig groots uitge-

groeid.  

Sleuteljaar       2014-2015
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ties geweest en daar ons eigen feestje gebouwd. En met 
zo’n raad van 11 gaat dat vanzelf. Wat een giganten zijn 
dat, wat een energie werd er die laatste dag nog uitge-
perst. Zoveel gelachen met elkaar. ’s Avonds de bok in 
de brand gezet en onder de muzikale begeleiding van de 
Dubbelbloazers vuurwerk afgestoken. Daarna de onder-
scheiding en de steek afgedaan en genoten van heerlijk 
vis, beschikbaar gesteld door Kampkuiper. Het laatste 
biertje werd gedronken en er werd afscheid genomen van 
elkaar. Een fantastische tijd die ons allen heel close heeft 
gemaakt. En dat is nou juist waar Carnaval voor staat, 
het verbinden en samenbrengen van inwoners uit alle 
verschillende dorpen. Dat maakt het Carnaval zo mooi en 
dierbaar. 

Wij wensen Sleutelprins Frans, hofdame .... en 
Adjudant Koen onmeunig völ plezeer toe. Maak er een 
fantastische tijd van met mekaar en houd het motto van 
oud-prins Erik Engbers goed voor ogen; “Blijf jezelf en 
geniet!”. Dat hebben wij ook gedaan. 

Nogmaals héél veel succes! Jullie maken er met de 
rv-11 en alle vrijwilligers iets moois van met mekaar.  

Hartelijke groet, 

Edwin, Wendy, Marjan, Jeroen 

Sleuteljaar       2014-2015
Wesselink bezocht en bedankt voor de vele mooie foto’s, 
onze eigen Dubbelbloazers, die ons overal inbloasden en 
de sfeer er alvast inbrachten bezocht, de zieken in onze 
gemeente om ze met een bloemetje een hart onder de 
riem te steken, de Eeshof waar onze ouderen van dagen 
zitten, de vrijwilligers achter ons geweldige Kiekersblad, 
ga er maar aan staan, Oude Avenhuis voor het maken 
van onze scepter, John Brughuis die er jarenlang voor 
gezorgd heeft dat wij onze boodschappen in ons eigen 
dorp konden halen, op kraam visite bij onze eerst gebo-
rene, Autogroep Twente met een bezoekje vereerd die al 
jarenlang belangeloos de hofauto ter beschikking stelt, 
we hebben de mede darters van adjudant Edwin bezocht 
en ook hun allemaal opgenomen in de hofhouding van 
onze Dubbelkiekers, en tot slot hadden we Miets als onze 
buitenresidentie uitgekozen en deze ook geopend.  

En wat hebben we fantastische avonden mogen mee 
maken met het bezoeken van de gala’s van de omlig-
gende dorpen. Waar we op de gala in Reutum onze eigen 
kleine elektrische bbq hadden meegenomen en tijdens de 
gala frikandellen zijn gaan bakken. Heel Bays stonk naar 
frikandellen.  

Hoogtepunten
Maar hoogtepunt was toch wel onze eigen gemeente 

gala. De tent was tot de laatste plaats gevuld en we 
hebben genoten van de vele mooie optredens. Een 
gala waar Henny Oude Geerdink 
nog gemeentelijk werd onderscheiden. 
Na de gala was er de afterparty. De 
darters hadden de Dikdakkers geregeld 
en dat was een avond om nooit meer te 
vergeten. We hebben tot in de laatste 
uurtjes doorgevierd, net als bij onze 
Kiekersdag.

We zijn met Rosen Montag nog 
de grens overgegaan en hebben een 
bezoek gebracht aan Munster. Hiervoor 
hadden zich maar liefst 80 mede 
carnavalvierders opgegeven. Ook daar 
hadden we fantastisch weer en hebben 
we een geweldige mooie dag gehad.  

En dan breekt de laatste dag 
aan, het dweilen. Met z’n allen in de 
Dubbelkiekers bus naar meerdere loca-
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Kienhuis Autoschadespecialist BPMvanmijnauto.nl Linneman Bouw & Advies 
JD Bouwgroep Sushi en Grill Vriezenveen Lesscher Autoschade 
Bar Professional Carnavalskleding.nl House of Style 
Nordemeule Automotive De Bloemenhoek Leus Specials 
Schröder Interieurs Lesker Bouwkundig 

Tekenburo 
De Woonderij 

Bouwteam Oost Aannemersbedrijf Hoek Skier Wöske 
Brusche Elektrotechniek  Bouwbedrijf Westerhof BV Steenhagen Auto's 
Kuipers EP Radio & TV v.d. Bosch & Fikkert Drukkerij De Kikkerpoel 
HV Installaties Zeelenberg Metaal  Gebr. Poppink Reutum 
Café Nobbenhuis Autogroep Twente Almelo TND Duurzaam 
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Coop Munster 

Grolsch Brouwerij ‘t Oale Roadhoes Ter Horst Wonen & Projecten 
Flowquip Process Solutions Kadohuuske Homegifts Combi Glas 
Wooncentrum 
Boxxer 
Jos Overmeer Tweewielers 
Rekenmeester 
Point 8 B.V. 
Ter Beek Reizen 

Planting Power 
Lucas IT – Inventus Online 
Autoservice Letteboer 
BZZ Bouwadvies 
Farwick Groenspecialisten 
Strikker Automobielen 

Haarhuis Bouwbedrijf  
Busscher Milieu & Advies 
B. Boerrigter Schilderwerken 
Autobedrijf Temminhoff  
Leon Roeloffzen 
Metselwerken 
Domiti Factory 

 
 
 
 
Bomech B.V. Gerbert Paus Montage JT Autobekleding 
J. Ter Horst Aannemersbedrijf BV Fysiotherapie De Kron Groothuis Timmerfabriek 
Fysiotherapie E. Langeveld Autoschadeherstelbedrijf Goossen Slagerij Hemmer 
Vistaria Schaap  Deterink Woninginrichting IP Linq 
Hams Uitvaartverzorging Ons Boer'n Erf Borggreve Schilders 
Rikmanspoel Tuinen Autobedrijf J.M. Alberink V.O.F. De Jong & Laan 
Kinderopvang Bambino VWZ Notarissen Lieke Geerdink Medisch Pedicure 
Ten Velde Poelier Schroder Carwash Zalencentrum Morshuis 
Loohuis Installatietechnieken B.V. Groentehal Oosterik Taxi Bert Huisman 
Loogisch  Albo Deuren Kookrijk Kookstudio 
Kottink Zalen Cafe Slijterij Hans ten Velde Kamphuis Sloopwerken 
Oerbekke Timmerwerken Voshaar Administraties Frank Groener Meubels en Interieurs 
Oude Geerdink Tegels & Sanitair LTB Wensink Pensioenconsultants Administratiekantoor F. Kamphuis 
Tuincentrum Heerdink Mariska Huls Schoonheidsspecialiste Heisterkamp Drankenhandel B.V. 
Autototaal Tubbergen Dancing Bruins Soccer Inside 
Edro Parket Woertman Natuursteen  B&K Bouwbedrijf B.V. 
Tiziano Coiffures  Hans Elferink Kerstbomen DANI Automobielen 
RiMas Timmerwerken Hamer Schoenen & Casual Weusthuis Makelaardij 
Junnick Bouw  Lenferink Paus Accountants 
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