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Ook kunt u bij ons terecht voor uw lunch of
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heerlijk
dineren of
Ook kunt u bij ons terecht voor
lunch
oflekker loungen!
Het grootste overdekte terras in de regio!
borrel, heerlijk dineren of lekker loungen!

Het grootste overdekte terras in de regio!

Ook untubijonster chtvo ruwlunchof
borel,he rlijkdiner noflek rloungen!

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Ook kunt u bij ons terecht voor uw lunch of
borrel, heerlijk dineren of lekker loungen!

Het grootste overdekte terras in de regio!

Grafische producties en aanverwante dienstverlening
waaronder mailings en vormgeving tot in 3D.
- Bedrijfsbrochures
- Formulieren (Ketting- en losbladig)
- Bloks
- Mailings
- Etiketten (Zigzag, rol en A4)
- Etiketteersystemen
- Tickets (toegangskaarten)
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Stiekelzwien in een nieuw jasje
Beste Carnavalisten,
Stelt u zich eens voor, 55 jaar
geleden de eerste prins Iegel en
exact 49 jaar geleden hadden we de
eerste carnavalsoptocht in BargerCompascuum. De mensen van het
eerste uur zouden destijds niet
gedacht kunnen hebben hoe snel en
goed het met de vereniging gegaan
is. Dit is het gevolg van jarenlange
inzet van diverse mensen die zich
verdienstelijk maakten voor de
vereniging met als doel het feest
te doen slagen. Dit met wat in hun
ogen destijds goed was.
Ook nu zitten we weer in een
nieuwe periode, het vorige bestuur
dat toch meer als 10 jaar alles goed
heeft geregeld is tijdens de laatste
jaarvergadering gestopt. Van hieruit
is een nieuw bestuur ontstaan met
weer een andere denkwijze en
manier van besturen, de denkwijze
over de nieuwe manier van werken
en leiden van de vereniging werd op
deze avond gepresenteerd en goed
gekeurd door de leden. Hieronder
kort onze missie, visie, strategie en
doelstelling als vereniging.
Missie:
Onze missie is om het carnavalsfeest
in het geheel te promoten,
organiseren en ontwikkelen voor
alle inwoners van onze regio om zo
te verzekeren dat een ieder op hun
eigen niveau carnaval kan vieren
voor het heden en de toekomst.
Visie:
Het carnaval wordt naar een
hoger niveau getrokken, is een
aantrekkelijk en uniek feest en
bereikbaar voor iedereen.

Strategie:
Duidelijke structuur en organisatie
met een uitvoerbaar plan die reëel,
meetbaar, realistisch en concreet is.
Doelstelling:
Over drie jaar jeugdleden
toegevoegd binnen de organisatie
en een goed structuur neergezet te
hebben. Die op een transparante
en gezonde manier weer vele jaren
door kan.
Direct na deze vergadering zijn wij
met diverse mensen om tafel gaan
zitten. Dit waren de mensen die
zich direct als vrijwilliger hadden
aangemeld. We zijn gaan zoeken
naar de juiste invulling en werkwijze
alles met als basis: kwaliteit,
humor, samen en maatschappelijk
verantwoord.

Maar hoe staan we
er dan nu voor?
Er is een dagelijks bestuur, met
daarnaast meerdere werkgroepen.
Te weten: jeugd, activiteiten/
optocht/karrenbouwers,
sponsoring/promotie. Een heel
bijzonder groep die we bereid
hebben gevonden om als groep
van advies en ondersteuning te
fungeren zijn de oud vorsten. Alle
werkgroepen hebben keihard
gewerkt en de meesten zijn nog
bezig er voor te zorgen dat het
een geweldig feest wordt. Wij
zijn erg blij met hoeveel inzet en
enthousiasme iedereen bezig is.

Hierbij geldt ook: hoe meer mensen,
hoe leuker en makkelijker het gaat.
Als iemand van jullie denkt: ik wil
ook iets voor de vereniging doen, dit
kan. Je kunt je aanmelden bij:
Bestuursfunctie, de raad of als oud
vorst:
stiekelzwien@outlook.com
Werkgroep communicatie en
sponsoring:
sponsoring@stiekelzwien.com
Werkgroep activiteiten, optocht en
karrenbouwers:
optocht@stiekelzwien.com
Werkgroep jeugd:
stiekelzwien@outlook.com
Voor vragen betreffende
ledenadministratie:
leden@stiekelzwien.com
Voor vragen en mogelijkheden voor
sponsoring:
penningmeester@stiekelzwien.com
Graag willen we in de toekomst
onze leden informeren via mail of
whatsapp, daarom onze vraag om
deze gegevens door te geven aan
onze secretariaat.:
secretaris@stiekelzwien.com
Dit email adres kunt u ook gebruiken
voor alle overige wijzigingen.
Rest ons niets anders dan u veel
plezier te wensen bij het lezen van
ons nieuwe stiekelmagazine en dat
het een onvergetelijk carnavalsfeest
mag worden.
Het bestuur van cv ‘t Stiekelzwien
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Prins Iegel de 54
Op 9 november 2019 hebben we afscheid
moeten nemen van weer een fantastisch
prinsenpaar, Prins Iegel de 54e en de Hofdames
Lisa Vos en Anouschka Prins.
Zelf willen ze jullie graag laten weten hoe ze het
hebben ervaren.

e

Wat hebben wij een ontzettend leuk jaar gehad.
Met als start natuurlijk de bekendmaking van de
Prins en natuurlijk ons als Hofdames op
10 november 2018. Naast Prins Robert hebben
wij samen met zijn gevolg de nodige feestje
voorafgaand aan het carnaval mee
gemaakt.

Wat een geweldige
ervaring om de
prins en prinses van
Stiekelstad te mogen
zijn.
We zijn dan ook allebei
van mening dat het
voor ons de mooiste
carnaval ooit was!
De raad van elf is
een gezellige hechte
groep waar mee alle
feestjes ontzettend
gezellig waren. Ook
de ziekenbezoeken
waren erg gezellig en
dankbaar. Je merkt
dan ook dat het in ons
dorp erg leeft door de
geweldige reacties die
je krijgt tijdens het bezoek. Het was zeker erg
jammer dat de optocht op maandag niet door
kon gaan maar dat mocht de pret niet drukken,
we hebben er toen gewoon een extra groot
feest van gemaakt in de buuf/ tent. Je wordt
geleefd van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat maar dat was het zeker waard! We hebben
vooral genoten van het begin tot het eind! We
vonden het ook erg jammer dat het er voor ons
weer op zat maar we wensen vooral ons nieuwe
Prinsenpaar Lisette & Marcel en natuurlijk de
Hofdames Bo & Noa veel succes en heeeeel veel
plezier!!

Toen in januari Prinses Kimberly erbij kwam
was het feest compleet. Met als hoogtepunt
natuurlijk het carnavalsweekend zelf! We
hebben ervan genoten en zullen het zo nog een
jaar overdoen.
Wij kijken dus terug op een mooi en geslaagd
carnaval 2018/2019 en wensen Prins Marcel,
Prinses Lisette en de rest van het gevolg een
mooi Carnaval toe!
Lisa en Anouschka

Robert & Kimberly
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Het ontstaan van
carnavalsvereniging
’t Stiekelzwien
Het begon allemaal rond 1950, toen werd
er voor het eerst carnaval gevierd in BargerCompascuum. De grondleggers hiervan waren
Bets Steins uit Limburg en Jan Duivenvoord
uit Deventer, beide docent aan de Sint
Theresiaschool. De eerste Carnavals avonden
bestond uit een toneeluitvoering met daarna
een bal, dit gebeurde altijd de zaterdag voor
de vastenperiode. Na een aantal jaren het zo
gevierd te hebben besloot de toneel vereniging
ermee te stoppen. Het Carnaval zou wel
moeten doorgaan en zo werd in 1965 een
vereniging opgericht.
Op een mooie zondag na de heilige mis in café
Hogelink werd het nieuwe bestuur gekozen
bestaande uit: Herman Nusse, Wim hartmann,
Bé Lingenaar, Luut Lukkien, Ham Hartmann
en Remmel Pool. Nu was er een vereniging
en een bestuur echter nog geen naam, hoe is
deze ontstaan? Na de vergadering onder een
versnapering werden allerlei namen genoemd,
maar nooit een goeie. Totdat Hendrik Bruins,
een stamgast, kwam met de naam Stachelzwein
uiteindelijk veranderd naar ’t Stiekelzwien.
De eerste prins van ’t Stiekelzwien was de
dorpskapper, Gradus Wolken. Gradus stelde
zijn salon altijd ter beschikking voor het
grimeurwerk voor clowns en bestuurleden.
Bij het bekend maken van de eerste prins
werd Gradus in een grote kruiwagen de zaal
ingereden, helemaal omsingeld door turf en
afgedekt met een doek. Eenmaal midden
in de zaal werd hij door Luut Lukkien uit de
kruiwagen “gegooid”. Iets waar hij wel een
paar dagen last van heeft gehad. Officieel kreeg
het Stiekelzwien in 1970 haar eerste prinsen,
wat de meeste mensen niet weten is dat Gradus
dit weekend wel degelijk een prinses had,
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Annie van Geert Lippold. Echter is deze nooit als
zodanig benoemd.
Na een goed begin kreeg ook ’t Stiekelzwien
te m aken met problemen, met name de
geringe financiële middelen maakten het
steeds moeilijker om het feest te organiseren.
In januari 1970 stonden ze dan ook voor de
moeilijke beslissing stoppen of op een andere
manier doorgaan. Het bestuur besloot voor
het laatste en kreeg hierbij steun van een
aantal leden. Het waren Jan wehkamp, Wim
Hartmann, Herman Nusse en Luut Lukkien die
het carnaval een nieuw impuls hebben gegeven
mede door het initiatief om leden te werven.
Ook werd het bestuur in groepen verdeeld met
daarbij een duidelijke taakverdeling .
De eerste leden waren de heren van het
veteranen elftal, in totaal 38 man. Dit onder de
voorwaarde dat er wel twee feestavonden in
het jaar gehouden zouden worden. Dit werd
uiteraard toegezegd.
Hierna zijn de fanatieke bestuursleden huis aan
huis gegaan om leden te werven en binnen
mum van tijd had de vereniging 150 leden. Maar
hier bleef het niet bij, het bestuur kwam op
het idee om een optocht te organiseren. Bob
Deddens en Hendrik Gustin gingen hierop de
boeren bij langs om te vragen of deze ruimte
ter beschikking wilden geven voor het bouwen
van een wagen. Al deze boeren zegden hun
medewerking toe waarop alle vereniging in het
dorp werd gevraagd een wagen te bouwen.
Zo geschiedde het dus dat ’t Stiekelzwien in
1971 als herboren terug kwam met een optocht
en Prins Iegel K. Velema en Prinses E. HölscherKlöne in hun eigen open sjees.
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Wij wensen IEDEREEN
een hele fijne
CARNAVAL
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Prins Iegel de 11
Naam
Gekozen
Leeftijd

:
:
:

e

Koets of
boerenwagen

Tjibbe Tuik
1975
76 jaar

,,Als je niets meemaakt, word je gauw oud.
Dankzij het carnaval hebben we altijd lol
in het leven gehad.” Tjibbe Tuik, de elfde
carnavalsprins van Barger-Compascuum, hoef je
niets uit te leggen over wat carnaval voor hem
betekent. Hij kijkt met veel plezier terug op de
winter van ‘75/’76 en de tijd dat hij de scepter
zwaaide over Stiekelstad.
Met kameradengroep De Krulsteerten
bouwde hij al voor zijn verkiezing mee aan
wagens en ook draaide hij al enige jaren mee
in de Raad van Elf. Zodoende werd hij in 1975
vooruitgeschoven als Prins Iegel de 11e. ,,Ik was
er eerst niet zo blij mee, kan ik je zeggen. Want
ik vroeg mij serieus af of ik dat kon combineren
met mijn machinehandel.” Lang duurde die
twijfel niet. Hij ging er voor en koos Gre Harms
als prinses aan zijn zijde.
Schouders eronder
Carnaval is niet alleen plezier maken, maar
ook aanpoten, weet Tjibbe. ,,Ik kon lassen,
timmeren, van alles eigenlijk wel. De eerste kar
die ik heb gebouwd? Eentje met een boortoren.
Wij op Barger-Compas boren naar gas, dat
was de slogan. Het sloeg op de toenmalige
energiecrisis.” De uitdaging was om elk jaar
met een nieuw idee te komen. ,,Daar had ik
ontzettend veel lol aan. Er werd veel vergaderd
en daar kwam natuurlijk ook het nodige bier aan
te pas”, knipoogt bij. ,,Accordeonspeler er bij.
Heel gezellig. Maar daarna: schouders eronder.”
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Volgens Tjibbe kwam
het carnaval tegen
het einde van de
jaren zestig in BargerCompascuum pas echt
goed van de grond.
,,De eerste jaren
was het na een paar
dagen feestvieren wel
bekeken. Een optocht
zoals nu was er niet.
De prins zat meestal
in een koets of op
een boerenwagen
en dat was het eigenlijk.” Het bouwen van
praalwagens was toen iets compleet nieuws.
,,Er heerste een gezonde rivaliteit in het dorp:
wie bouwde de mooiste kar? Die onderlinge
strijdlust leverde de mooiste resultaten op.”
Stiekellied
Tjibbe maakte zich ook hard om Rosenmontag
in eigen dorp te vieren in plaats van uit te wijken
naar Rütenbrock of Schöninghsdorf. ,,Daar kon
de rest van de Raad zich ook wel in vinden.”
Ook staat hem bij dat in die tijd ’t Stiekellied op
de plaat is gezet. ,,Dat draaien ze nu nog. Dat is
dus een goede investering geweest, ha ha.”
Polen
Tuik heeft sinds begin jaren ’80 geen carnaval
in eigen dorp meer meegemaakt. Hij verhuisde
in die tijd naar Polen voor werk. Daar woont
hij grotendeels nog steeds. Af en toe bezoekt
hij Nederland, hij heeft nog steeds een huis in
Barger-Compascuum. ,,Dus als de gelegenheid
zich voordoet, ga ik misschien weer eens kijken
bij een optocht. We zullen zien.”
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TuinbeursNederland
Grote overdekte showroom te Emmen

6 dagen
dagen per
per week
week geopend
geopend +
+
6
iedere zondag,
zondag, KIJKZONDAG
KIJKZONDAG
iedere
13.30 - 16.00 uur

BLOKHUTTEN

TUINHUIZEN
LUXE HOUTBOUW
VERANDA’S
GLASWANDEN
TUINKAMERS
SERRES
SERRES
BESTRATING
BESTRATING
SCHUTTINGEN
SCHUTTINGEN
TOTAALPLAN
TOTAALPLAN
TUINBEURS
TUINBEURS BRENGT
BRENGT HET
HET BUITENLEVEN
BUITENLEVEN BIJ
BIJ U
U THUIS!
THUIS!

DAT
DAT KAN
KAN ALLEEN
ALLEEN
BIJ
TUINBEURS
BIJ
TUINBEURS
100 % Nederlands
ambacht uit eigen fabriek
100 % Nederlands ambacht uit eigen fabriek

Volledig aan te passen naar uw eigen wensen
Volledig aanGratis
te passen
naar uw eigen
wensen
inmeetservice
bij projecten
Gratis
inmeetservice
bijeen
projecten
Al meer
dan 25 jaar
begrip
Al
meer
dan
25
jaar
een
Afwerking met oog voorbegrip
detail
Afwerking met oog voor detail

JE ZIET WAT JE KOOPT!
JE ZIET WAT JE KOOPT!
Grote overdekte showroom
Grote
overdekte
showroom
met
héél
veel showmodellen
met héél veel showmodellen
opgesteld
opgesteld

WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL
WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL

Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen 0591 677665
Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen 0591 677665
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Prins Iegel de 22

e

Achterdeur

Naam
Gekozen
Leeftijd

:
:
:

Yke Sytsma
1986
60 jaar

Yke herinnert zich nog goed dat hij werd
gekozen. ,,Twee man van de Raad van Elf
stonden midden in de nacht bij mij aan de
achterdeur om me te vragen. Niemand
mocht weten wie de prins was, vandaar die
geheimzinnigheid.” Hij accepteert het verzoek
en als prinses kiest hij Sientje Harms, beheerder
van De Collink.

Groot was de verbazing toen Yke Sijtsma
op de ochtend van Rosenmontag in 1987 de
gordijnen opende. ,,Alles zat onder een dikke
laag ijzel. Rond een uur of zeven stond de
telefoon al roodgloeiend. Allemaal bezorgde
dorpsbewoners die wilden weten of optocht
nog wel door ging.” Zijn beurt als carnavalsprins
zal Yke alleen al om die weersomstandigheden
nog lang heugen. Het was het jaar van de
beruchte ijzelramp. Bomen en struiken zaten
verpakt in een ijslaagje, terwijl de wegen
spiegelglad waren. Maar ondanks alles
wilden ze van afhaken niets weten in BargerCompascuum. ,,Aan schrappen van de optocht
werd niet gedacht. Die zou gewoon doorgaan.”
Hint
Vlak na aanvang van de optocht gaf moeder
Natuur toch maar de niet mis te verstane hint
dat de wagens rechtsomkeert moesten maken.
Yke stond samen met zijn prinses Sientje Harms
op de voorste wagen toen vlak voor hen een
aantal dikke takken op het asfalt kletterden.
In letterlijk een klap viel dan toch het besluit
om het maar voor gezien te houden. Zo werd
de optocht van 1987 een van de kortste in de
geschiedenis van het dorp.
,,De teleurstelling onder de karrenbouwers was
natuurlijk groot. Al dat werk en dan geen rondje
maken. Maar het was overmacht.” Uiteindelijk
vindt iedereen troost en natuurlijk gezelligheid
in de dorpskroegen. ,,Een uurtje later was
iedereen het alweer vergeten”, lacht hij.
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Ziekenbezoek
Het ziekenbezoek in het dorp en in het Emmer
ziekenhuis beschouwt hij als een van de
hoogtepunten. ,,Er zaten ernstig zieke mensen
tussen die het heel erg waardeerden dat je even
langs kwam voor een gesprekje of een kop
koffie. Dat waren echt mooie momenten.”
Plankje
Yke kun je gerust een fan van carnaval noemen.
Als elfjarige verhuisde hij met zijn familie van
Nieuw-Amsterdam naar Barger-Compascuum. Hij
haakte er onmiddellijk aan bij de carnavalsgroep
De Snertpot aan het Oosterdiep en genoot volop
van het samen werken aan een praalwagen.
Carnaval was niet altijd zonder risico in zijn
jeugdjaren. ,,Ik herinner me nog dat ik aan het
begin van de jaren zeventig op een plankje van
een halve meter breed bij een reuzenrad op een
wagen stond. Bij elke bocht moest ik oppassen
dat ik er niet afvloog. Naar veiligheid werd toen
heel anders gekeken”, lacht hij.
Staatsieportret
Nog altijd hangt het staatsieportret van hem
en de toenmalige Raad van Elf in de hal van Yke
en zijn vrouw Lucia. ,,Tuurlijk ben ik er trots op
dat ik prins ben geweest. Hoeveel mensen in
Barger-Compascuum kunnen dat nou zeggen!”
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SPECIALISTEN IN MATERIEEL OP MAAT

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE - KEURING

HOOGWERKERS * HEFTRUCKS * VERREIKERS * LIFTEN * STEIGERS * KLIMMATERIAAL
AANHANGWAGENS * KUNSTSTOF RIJPLATEN * ALUMINIUM OPRIJPLATEN * ENZ.

Phileas Foggstraat 80
www.bewerent.nl
www.wesselingmaterieel.nl
Tel. (0591) 659 110

7825 AM Emmen
info@bewerent.nl
info@wesselingmaterieel.nl
Fax. (0591) 649 598
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Prins Iegel de 33
Naam
Gekozen
Leeftijd

:
:
:

e

Ron Huigen
1997
47 jaar

Ron Huigen kwam er als 33e Prins Iegel
niet zonder kleerscheuren vanaf. ,,Na het
ouderengala op donderdag, kwam ik er bij
thuiskomst achter dat ik toe was aan een
nieuwe broek”, herinnert hij zich. ,,Er zaten
gaten bij de knieën. Vermoedelijk passeerde ik
onderweg een weilandje met prikkeldraad of
iets dergelijks. Niets van gemerkt”, lacht hij.
Dat de sfeer er goed in zat op die avond, moge
duidelijk zijn. Ondanks dat ongelukje kijkt Ron
terug op een mooie tijd als prins. ,,Ik had het
niet willen missen.”
Piekuren
Carnaval is er bij hem met de paplepel
ingegoten. Op jonge leeftijd maakte hij deel
uit van de Paniekzaaiers, een vriendengroep
die bijna 20 jaar bijdroeg aan de optochten.
,,Barger-Compascuum is op zichzelf al een hecht
dorp, maar tijdens carnaval is de saamhorigheid
groter dan ooit.” Het naoberschapsgevoel
beleeft dan piekuren, aldus Ron.
Als carnavalsprins was hij voor zijn verkiezing
aan al behoorlijk gepokt en gemazeld. ,,Op mijn
twaalfde mocht ik jeugdprins zijn, dus dat was
een mooie training.” Mascha Hartmann werd
zijn prinses. ,,Ze maakte al lang onderdeel uit
van onze vriendengroep, dus die kon ik niet in
de steek laten.”
Bedden en rolstoelen
De feeststemming zat er voortdurend goed
in bij Ron en de toenmalige Raad van Elf. Hij
herinnert zich bijvoorbeeld het bezoek aan
het ziekenhuis nog. ,,Henk Lanting reed ons
met een touringcar heen. We betaalden hem
met een slagroomtaart van het Veenpark, daar
was die man dol op.” In het Emmer ziekenhuis
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werden de dorpelingen bezocht die er tijdens
de carnavalsviering niet bij konden zijn. ,,We
waren wel een beetje ondeugend”, glimlacht
Ron. ,,Want al gauw sjeesden de bedden
en de rolstoelen door de gangen. Een paar
jongens sprongen zelfs met kleding en al in het
revalidatiebad. Ik niet, hoor. Ik moest het goede
voorbeeld geven.”
Confettikanon
Wat hem ook zal heugen was de misser met het
confettikanon langs de route van de optocht op
zaterdag. ,,Dat kanon bestond uit een pvc-buis
met daarin de ontsteker van een gaskachel.
Op een gegeven moment besloot iemand een
sinaasappel af te schieten. Het afgeknalde stuk
fruit haalde wel 200 meter en belandde in het
kanaal.” De politie nam het schiettuig meteen in
beslag. ,,Want in hun ogen was het gewoon een
wapen.”
Veertien uur slapen
En beetje melancholisch kijkt hij terug op de
afsluiting op dinsdag, toen nog in de Posthoorn.
Nog een laatste avond lachen, feesten, dansen
en natuurlijk een biertje. Precies om twaalf uur
leverde Ron de sleutel van Stiekelstad weer in.
,,De volgende dag heb ik nog lopen opruimen
en ben toen om half zeven naar bed gegaan.
Ik heb vervolgens veertien uur aan een stuk
geslapen. Je maakt nou eenmaal lange dagen.
Het is zwaarder dan je denkt, hoor”, lacht hij.
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Altijd meer dan 500 matrassen op voorraad,
oude matras retour en gratis bezorging!
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Prins Iegel de 44
Naam
Gekozen
Leeftijd

:
:
:

e

vroeg of ik belangstelling had.” Daar hoefde
hij geen twee keer over na te denken. ,,Dat is
gewoon iets wat je doet voor je dorp.” Al bijna
20 jaar draagt Stefan steentje bij. Onder meer
als karrenbouwer met zijn vriendenclub De
Lummels. ,,Een mooie winterhobby is het.”

Stefan Greve
2008
35 jaar

Uitschieters
Als ze ergens weten hoe ze een fraaie
praalwagen in elkaar moet steken, dan is
het wel in Stiekelstad. Dat is er tot een kunst
verheven, aldus Stefan. ,,Vroeger bestond een
kar uit bijna niet meer dan een paar balen stro
en een skihutje. Maar de kwaliteit is door de
jaren heen steeds verder omhoog gegaan.” De
passie die mensen er voor aan de dag leggen,
zie je terug in wat ze maken, aldus Stefan.

,,Als prins carnaval word je praktisch geleefd.
Je bent de hoofdpersoon op zo ongeveer elke
bijeenkomst. Lange dagen dus en kwestie van
alle zeilen bijzetten. l Het volksfeest trok als een
waas aan me voorbij, “ ontdekte Stefan Greve,
alias prins Iegel de 44e in 2008 en 2009.
Wie normaliter het feestgedruis een beetje moe
is, gaat naar huis. Maar als carnavalsprins van
Barger-Compascuum ofwel Stiekelstad moet je
er staan. ,,Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat waren we in de weer.” Ziekenhuisbezoek,
gala-avonden, cafébezoekjes en optochten: er
kwam nogal wat af op Stefan. Maar hij herinnert
zich vooral het feestvieren. ,,Ik genoot vooral
van de sfeer, het samen de schouders er onder
zetten en een biertje op zijn tijd”, lacht hij.
Mooie winterhobby
Hij sloot zich aan bij de Raad van Elf om ze uit
de brand te helpen, vertelt hij. ,,Er was een
ledentekort. Dus mijn neef Hennie Schiphouwer
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Wat hem wel spijt is dat de karren
tegenwoordig een maatje kleiner zijn. Twintig
meter lang en twaalf meter hoog, dat waren
nog eens uitschieters. ,,Dat zie je helaas niet
meer. De tijden zijn veranderd, tegenwoordig
hebben mensen minder tijd voor handen, denk
ik.”
Hole In The Wall
Zijn regeerperiode als prins kende
een gedenkwaardig einde tijdens het
afscheidsbuffet. Zoals gebruikelijk trok de Raad
van Elf een blik met toneelstukjes en spelletjes
open voor hem en prinses Bernadette Peters.
,,Daar zat ook een rondje Hole In The Wall bij”,
weet hij nog. Toen een tv-programma waar
deelnemers voor een bak water staan, terwijl
er een muur op hen afschuift. In de muur zitten
echter bepaalde vormen, die moeten worden
aangenomen om een nat pak te voorkomen.
,,Tuurlijk zaten daar ook een aantal standjes
tussen”, lacht hij. ,,We stonden voor joker,
maar we hebben er om kunnen lachen”, blikt hij
sportief terug.
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Prins Iegel de 55e en prinses
Op 9 november 2019 was het weer zover, het aftreden van Prins Iegel de 54e Robert Kohnken en
zijn Prinses Kimberly Bryan, en natuurlijk de bekendmaking van Prins Iegel de 55e. Dit jaar wel een
beetje anders dan we gewend zijn. Want niet alleen Prins Iegel de 55e en zijn hofdames werden
bekend maar ook de Prinses! Voor velen een aangename verassing.
Wie zijn nou de nieuwe Prins en Prinses? Ik zal ze aan jullie voorstellen.

Prins Iegel de 55e is niemand minder
dan Marcel Ots.
Marcel is 24 jaar en woont samen met
Lisette in Barger-Compascuum. Hij werkt als
onderhoudstechnicus bij Teijin Aramid.
Oorspronkelijk komt hij niet van BargerCompascuum maar is wel groot geworden met
carnaval. Van kleins af aan was hij aanwezig
bij de optochten van Stiekelstad. Toen hij
ouder werd was het niet alleen maar meer de
optochten kijken, maar na de optocht ook de
kroeg in voor de aansluitende feestjes. Waar hij
vijf jaar geleden Lisette ook heeft ontmoet!
Drie jaar geleden is Marcel toegetreden bij
de raad van 11 van ´t Stiekelzwien. Sinds hij
bij de Raad zit heeft hij al de nodige feestjes
meegemaakt, niet alleen op eigen dorp maar
ook bij de verenigingen in de buurt.
Nadat hij als lid van de Raad van Elf twee
jaar heeft gezeten werd het tijd om voor de
prinsentitel te gaan. Het is dan ook een eer om
Prins Iegel de 55e te mogen zijn.

De prinses dit jaar is Lisette Hummel.
Lisette is 21 jaar en woont samen met (je raad
het niet) Marcel in Barger-Compascuum. Lisette
is werkzaam als assistent winkelmanager bij
Takko Fashion in Ter-Apel.
Carnaval is bij Lisette met de paplepel
ingegoten. Is dan ook geboren en getogen in
Barger-Compascuum. Veertien jaar geleden
is Lisette ook bij de dansmariekes gegaan. Ze
danst zelf niet meer mee maar leert de nieuwe
generaties dansmariekes nog wel de fijne
kneepjes van het vak.
In 2018 is Lisette hofdame geweest. Dit was ook
het jaar dat Marcel bij de Raad van Elf is gegaan.
Ze hebben dus nu ook zeker wel een idee wat er
van ze verwacht word dit jaar.
Waarom heeft Marcel Lisette nou gekozen als
prinses. Daar is hij heel duidelijk in ‘Ik weet wat
ik aan haar heb, en ze doet haar best hiervoor’.
Samen zijn ze van plan om dit jaar mooie
herinneringen te maken! Ze hopen ook op een
mooi carnavalsjaar en hebben er heel veel zin in!
Ze wensen iedereen dan ook een mooie
carnaval en heel veel plezier!!
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Wij zijn Bo-Dean Tuik (19) en Noa Heijnen(19).
Het heeft een poosje geduurd tot we het
eigenlijk mochten vertellen. Maar nu kunnen
we met trots zeggen dat wij dit jaar de
hofdames zijn van prins Iegel de 55ste.
(Noa) Als klein meisje keek ik altijd al met
veel bewondering naar de bekendmaking
van de prins, prinses en hofdames. Iedere
keer dat ik de bekendmaking zag zei ik, als ik
later groot ben wil ik ook hofdame en prinses
worden! Ieder jaar keek ik met vol plezier
uit naar carnaval ik kon bijna niet wachten
tot het jaar voorbij was en het weer carnaval
was. Dit gevoel heb ik altijd bij me gehouden.
Ieder jaar is het weer aftellen tot de carnavals
week aangebroken is. Carnaval is voor mij een
week vol plezier en gezelligheid. Het is een
week waar je met iedereen om gaat, vrienden,
bekenden en nieuwe gezichten.
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Bo en ik zijn altijd het soort vriendinnen
geweest die elkaar vanzelf wel ergens zien en
dan de grootste lol hebben met elkaar. Zo ging
het vorig jaar carnaval ook. Elkaar eerst weken
niet gezien of gesproken en toen het hele
carnavalsweekend met elkaar opgetrokken.
Het hele weekend gekke dingen gedaan met
elkaar, dansen op de tafels en op het podium.
Keihard vals mee zingen met de liedjes en
dubbel liggen van het lachen. Vorig jaar tijdens
het carnavals weekend hebben wij ons daarom
ook opgegeven als hofdame, aangezien wij de
zelfde passie voor carnaval hebben.
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Activiteitengroep 55 jaar
bestaan van ’t Stiekelzwien
Deze groep bestaat uit ongeveer 6 personen. Ze
houden zich voornamelijk bezig met het feest
rondom het 55 jarig bestaan van de vereniging.
Ik heb Henk Bos jr gevraagd om wat te vertellen
over wat ze nou allemaal doen voor dit feest.

In het middag programma willen ze het oude
materiaal vertonen die ze verzameld hebben.
Deze middag word gepresenteerd door Henk
Kuhl de oude discjockey van de Ibo Bar. Dit doet
hij in samenwerking met de Stiekelartiesten.

Voor deze dag zijn ze bezig met het verzamelen
van oud materiaal zoals foto’s, filmpjes en
weetjes door de jaren heen. Dit is nog niet zo’n
makkelijke klus omdat de groep uit vrij jonge
leden bestaat en ze dus beroep moeten doen
op de oude garde van de vereniging.

Voor het avondprogramma hebben ze de band
Karambam geregeld. Ze vonden het wel een
keer leuk om een band te doen in plaats van
een DJ. Maar de zoektocht naar de band heeft
wel wat voeten in de aarde gehad. Het boeken
van een band op korte termijn bleek nog niet
zo makkelijk. Na een aantal andere bands te
hebben benaderd kwamen ze dus bij Karambam
uit.

Op 18 januari word dit feest gehouden en ze
hebben hiervoor een middag en een avond
programma in elkaar gezet.

Jury

Samen met onze leden is er gesproken of de
criteria voor de beoordeling van de optocht nog
voldoet voor het huidige Carnaval. Samen met
een werkgroep, die bestaat uit alle geledingen
van de bouwers, is een er besloten om de
categorieën voor het beoordelen te wijzigen.
De jury zal een beknopte, maar duidelijke
omschrijving krijgen van de verschillende
categorieën die beoordeeld moeten worden.
Elke criterium waarborgt een bepaald deel
van het totaalcijfer. Op deze manier hopen wij
een grote stap te hebben gemaakt naar een
eigentijdse beoordeling. Uiteraard zal na het
carnaval een evaluatie plaatsvinden.
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De criteria zijn: uitbeelding thema, techniek,
bewerkelijkheid, afwerking en algehele
presentatie.

NIEUW:
Voor het eerst zal er dit jaar buitenom de
reguliere prijzen ook een publieksprijs zijn.
Het publiek kan tijdens de optocht 14.00 – 16.00
uur stemmen op hun favoriete deelnemers. Dit
kan via een sms naar een apart 06 nummer. Dit
nummer zal in de komende periode op diverse
plekken vermeld worden waaronder in de
programmaboekjes die vanaf twee weken voor
het carnaval verkrijgbaar zijn.
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Horeca
Carnaval in Stiekelstad is
natuurlijk niets zonder onze
horeca toppers!

op de Dam. Je kan wel zeggen
dat carnaval een terugkerend
ritueel is geworden bij hem.

Voor de mensen die het nog niet
weten zijn Marita Hegeman,
Hidde Beekman en Gerard
Keuter de mensen achter Café
de Buuf en Kecx.

De plannen voor komend
carnaval zijn niet mis! In
samenspraak met het bestuur
kunnen we het volgende
verwachten.
Op donderdagavond hebben
we een gezellige senioren
gala avond in Café de Buuf.
Op vrijdag word het stokje
overgedragen aan de feesttent
van Kecx voor de gala
avond voor alle leden van ’t
Stiekelzwien. Beide avonden
kunnen we genieten van de
Stiekelartiesten.
Op zaterdag gaan we festival
style! In de tent staan DJ’s Roy
en Joep Verhaar op het podium.
Ook gaat zanger Danny Sulman
er een spetterend feestje van
maken.
In Café de Buuf kunnen we
genieten van de Buurman en
Buurman show.
Zondag word een gezellige
dag met op beide locaties
verschillende artiesten.
We kunnen het volgende
verwachten : de Esperando’s,
DJ Bert Bakema in Cafe de Buuf.
Hans Velema, Mooi Wark en
Frans Bauer in de tent. Op de
maandag is het weer festivaltijd!
DJ Roy DJ Joep Verhaar zijn te
vinden in de tent en Buurman
en Buurman in Café de Buuf.
Op dinsdag is het natuurlijk
de afsluiting van carnaval in
Café de Buuf met Buurman en
Buurman.

Marita Hegeman is geboren
en getogen op BargerCompascuum. Sinds 3 jaar is ze
uitbaatster van Café de Buuf.
Het eerste jaar kwam er veel
op haar af. Hoe gaan we dit
weer schoon krijgen? Gelukkig
had ze Klaas, om samen dit
probleem te lijf te gaan. Zoals
velen misschien nog wel weten
lag het eerste jaar een soort
vilt op de vloer. Elke dag weer
in de weer om dit weer recht
op de vloer te krijgen met
tape en nietjes. Weken na
carnaval waren ze nog bezig
om vergeten nietjes uit de
vloer te trekken. Dit jaar gaat
het anders. Voor het jubileum
feest van 18 januari worden
de vloerplaten al gelegd, dan
hoeven we ons daar niet druk
om te maken en kunnen we
rustig naar carnaval toewerken.
Gerard is een BargerCompascumer in hart en nieren.
Carnaval heeft hij al van vele
kanten meegemaakt. Eerst
achter de bar bij Café Budde,
daarna in gewone kleding aan
de andere kant van de bar. Ook
heeft hij carnaval mede mogelijk
gemaakt toen hij uitbater
was op Café de Kloeck. Als
bouwer heeft hij de optochten
meegelopen en nu sinds 5 jaar
regelt hij met Kecx de feesttent

Dit jaar word er ook iets
nieuws geïntroduceerd. De
Kleinste Kroeg van Stiekelstad!
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We hebben op zaterdag 7
december 2019 al een kleine
voorproef gehad over wat we
kunnen verwachten tijdens
carnaval. We hebben al een
aantal artiesten voorbij zien
komen. Onder anderen Hans
Velema, de Esperando’s,
Buurman en Buurman en
natuurlijk de Prins, Prinses en
zijn gevolg.
Tijdens carnaval kunnen
jullie de Kleinste Kroeg van
Stiekelstad vinden tegenover
Café de Buuf! De Kroeg is
geopend op zaterdag, zondag
en maandag.
Zoals voorgaande jaren is er
natuurlijk ook nog een Kleintje
Carnaval een avond voor de
bouwers om de praalwagen en/
of individuelen creaties in te
wijden. Deze avond is precies
een week voor carnaval in Café
de Buuf op zaterdag 15 februari.
Een dag later is er weer een
speciale middag voor de
kinderen van Stiekelstad.
Kindercarnaval word gehouden
op 16 februari.
Op de vraag wat ze iedereen
nog mee willen geven dit
carnaval waren ze beiden heel
duidelijk.
Het word pas een geslaagd
feest als we het met elkaar
doen. Iedereen is belangrijk
hierbij! De bouwers, de
vrijwilligers, het personeel
achter de bar, het bestuur
van de vereniging en iedereen
die aanwezig is tijdens dit
geweldige weekend. We gaan
er met elkaar voor zorgen dat
dit het mooiste carnavalsfeest
blijft van het noorden!
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De Schroeters, al 12 jaar een begrip
in Barger-Compascuum
Op een gezellige avond in 2008 zaten twee
carnavalsgroepen bij elkaar, De Bengels en De
Kromlachers. Ze zagen geen toekomst om als twee
aparte carnavalsgroepen verder door het leven
te gaan. Na veel wikken en wegen kwam het idee
om een fusie groep op te richten, De Schroeters.
Deze nieuwe naam bracht ook nieuwe leden. De
familie Tubben, Eising, Heijne en Moes sloten zich
aan bij De Schroeters. Onze groep bestond toen
uit de volgende leden: familie Bos, Falke, Robben,
Behrendt, Wehkamp, Post/Husers, Groen, Bernsen
en familie Harms.

In het jaar 2009 ging het heel slecht met de
Nederlandse economie. Dit zag je niet af aan
de praalwagens die dit jaar door de straten van
Barger-Compascuum reden. Ons thema van dat jaar
was Duckstad. Met de verschillende personages
die Duckstad kent wisten wij de jury wederom
te verleiden, weer pakten wij de 1e prijs bij de
plaatselijke optocht en ook op Rosenmontag
hadden wij de mooiste wagen.
In 2010 ontstond er samen met De Feestbeesten een
mooie strijd om de 1e prijs. Onze praalwagen stond
in het teken van het Wereld kampioenschap voetbal
in Zuid-Afrika. Met tal van voetballers gingen wij de
straten door en wisten wij uiteindelijk de 3e prijs te
pakken. Ook op Rosenmontag deden we het prima
met de 4e prijs.

Het jaar van het samengaan gingen we als dieren
de straat op. Onze praalwagen stond in het teken
van de dierentuin. Niet alleen voor het publiek maar
ook voor de jury was dit de mooiste praalwagen. We
hebben gelijk de 1e prijs bij de plaatselijke optocht
gewonnen en op Rosenmontag waren we weer de
beste. Twee keer 1e! en dat als nieuwkomer!
In 2011 stond onze praalwagen in het teken van
Wickie de Viking en Uncle Sam. Als echte Vikingen
voeren wij door de straten van Barger-compascuum.
We wisten weer de harten van het publiek te
veroveren, maar ook de harten van de jury. Bij de
plaatselijke optocht veroverden wij wederom de
1e prijs. Op Rosenmontag deden we het ook weer
prima en pakten de 2e prijs.
Het volgende jaar 2012 stond onze praalwagen
in het teken van de Chineese cultuur. Met een
prachtige praalwagen reden we door de straten.
En weer wisten we de top 3 binnen te stormen, de
2e prijs bij de plaatselijke optocht en de 1e prijs op
Rosenmontag.
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van het songfestival niet. Dit bracht ons op het idee
om de mislukkingen van afgelopen jaar uit te gaan
beelden. Als bakkers gingen we de straten door
maar we bakten er niks van!

In het jaar 2013 konden we weer leden bijschrijven,
familie Nusse en familie Hartmann. Na de successen
van afgelopen jaren liepen we al enige tijd rond met
het idee om uit te gaan breiden. Dit jaar bestond
onze wagen niet alleen uit een trekker maar ook uit
een bebouwde aanhanger. Het thema van dit jaar
was de mislukte politiek in Nederland. Met tal van
super helden bevrijden wij de straten van geweld.

En we bereikten ons hoogtepunt met deze wagen.
Onze praalwagen bereikte een hoogte van maar
liefst 13 meter!
In 2015 vierde ’T Stiekelzwien het 50 jarig bestaan.
Ook onze wagen stond in het teken van feest vieren.
Met een kleurrijke
wagen gaven, niet
alleen wij maar alle
wagens, het feest
gevoel bij de mensen.
Niet alles liep dit jaar op
rolletjes. Door verkeerde
afmetingen konden
bepaalde mechanische
bewegingen niet draaien
zo als de bedoeling was.
In 2016 moesten we erg lang nadenken over
het thema van onze wagen. Alles ging fout in
Nederland. Het Nederlands elftal haalde geen EK,
de FYRA ging niet rijden, Trijntje haalde de finale
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In 2018 moesten we na vele jaren een andere
bouwlocatie zoeken. In de schuur bij Lena Robben
was geen plek meer
voor ons. Wij willen Lena
nogmaals bedanken
voor de ruimte die
ons gegeven is deze
vele jaren. Gelukkig
konden we een nieuwe
bouwlocatie vinden bij
de familie Kloosterman.
Ons thema van dit jaar
was ‘’de bloemetjes
buiten zetten’’. Als
echte kleurrijke bloemen
en mieren fleurden wij de straten van BargerCompascuum op en zetten de bloemetjes buiten.
In 2019 stond onze wagen in het teken van mislukte
experimenten. Wederom had dit een politieke
kleurtje. Als mislukte profesoren gingen we de
straten door om onze experimenten uit te voeren.
Helaas konden we alleen op de zaterdag de straten
door want door de slechte weersomstandigheden
moest het bestuur een pittige beslissing nemen
door de Rosenmontag optocht aftelassen.

Tot slot hopen wij dat we ook dit jaar weer een
geweldig feest kunnen vieren!
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Oude Markt 1k
Stadskanaal
Markt 25
Ter Apel
Wilhelminastraat 27 (vóór de Aldi)
Vlagtwedde

23

ine

magaz

l
Stieke

2020

Trotse Hoofdsponsor van het Stiekelzwien

TOPPERS
TOPPERS WERKEN
WERKEN BIJTOPWORK
BIJTOPWORK

Uitzenden
Uitzenden--Payrolling
Payrolling--Detachering
Detachering--Werving
Werving&&Selectie
Selectie
www.topwork.nl
www.topwork.nl emmen@topwork.nl
emmen@topwork.nl
(0591)
(0591)64
6475
7514
14 Emmen
Emmen

TOPPERS WERKEN BIJTOPWORK

Uitzenden - Payrolling - Detachering - Werving & Selectie
www.topwork.nl emmen@topwork.nl
(0591) 64 75 14 Emmen
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Tel.: 0591-349328
Mob.: 06-22764451
Verlengde Oosterdiep oz 105
7884 RE Barger Compascuum
www.eetcafeholtnklaos.com
holtnklaos@outlook.com
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Door de aanwezige afvalverwerking, met alle benodigde vergunningen, betrouwbare chauffeurs en jarenlange
ervaring is Louis Wittendorp de juiste partner om u toe te wenden voor een snelle, milieuvriendelijke verwerking
Een kleine greep uit de vele mogelijkheden, afmetingen containers van 6m3 tot 48m3
* Bedrijfsafval
* Bouw en sloopafval: (Schoon puin, isolatiemateriaal, hout, papier/karton, kunststoffen, folie, metalen,
* Puin: (Metsel- en betonpuin, betonresten en straatwerk)
* Hout
* Asbest
* Tuinbouwafval
* Groenafval / Takken
* Dakleer / Dakafval

DE DIENSTVERLENER IN DE TRANSPORTSECTOR MET 60 JAAR ERVARING
Het werkgebied van Louis Wittendorp is Nederland, België, Engeland en Duitsland. Met 12 vakkundige, VCA
gecertificeerde medewerkers, en een groot aantal beschikbare opleggers (vlakke opleggers, semidiepladers,
kuipdiepladers, huiftrailers, kippertrailers en horizontale laad/los trailers) en bakwagens met laad/los kraan kan
Louis Wittendorp vele transportopdrachten verzorgen.
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De Prins
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en zijn gevolg
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Dansmariekes
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Trotse hoofdsponsor van het Stiekelzwien: Jafa

David Livingstonestraat 11
7825 AE Emmen
T (+31)591-764764
M (+31)6-52517878
E info@jafawapeningsstaal.nl
www.jafawapeningsstaal.nl

32

ine

magaz

l
Stieke

2020

De jeugd pri
ns, prinses,
hofdames en
zijn gevolg
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De ultieme persoonlijkheid
Onbetwist één van de kleurrijkste figuren uit het gevolg van de band Normaal is Henk Wolters
in den lande beter bekend als Hendrik Haverkamp. De 1.94 meter lange en honderd kilo zware
metaalbewerker geniet in zijn woonplaats faam als 'Bieleman', een gangmaker bij het jaarlijkse
kermisfeest.
Wolters speelt weliswaar geen muzikale rol, maar is van meet af wel betrokken bij de successen
van Normaal. Zijn eerste tv-optreden dateert van Oerend Hard. Hij maakt dan deel uit van een
legertje motor-kameraden. De definitieve doorbraak komt met de vertolking van het nummer
Hendrik Haverkamp, waaraan Henk zijn bijnaam dankt. De rol van de donkerblonde Wolters is er
doorgaans een van een diepgestoorde boerenknecht, die zwaaiend met een gieremmer het podium
op en af rent, een mallotig verklede voetballer, een dansende inboorling of een streng ogende
schoolmeester uit het begin van deze eeuw.
In ruil voor een stevig glas bier, t-shirts en een kleine onkostenvergoeding trekt Haverkamp maar
wat graag door stad en land.
Het Stiekelzwien heeft zijn eigen Hendrik Haverkamp, wied en ziet bekend en bij alle feesten van de
vereniging een echte gangmaker. Zoek de verschillen:

Maar onze Hendrik is niet alleen een gangmaker, hij is lid, sponsor, karrenbouwer, vrijwilliger en
een boer die zijn materiaal in een andere schuur zet (die hij speciaal heeft moeten huren) zodat
“zijn” jongens een kar kunnen bouwen. Onze Hendrik is een man met zijn hart op de goede plek en
een man van goud. Als de vereniging Hendrik om hulp vraagt op welke manier dan ook dan is niets
te veel, alles kan en alles mag. En als je hem dan vraagt Hendrik wat moet je er voor hebben, die
machines lopen ook niet op water dan zegt hij steevast: niks of doe maar een glas bier.
Wij zijn blij met alle vrijwilligers, leden, boeren, bouwers en sponsoren. Echter vinden wij het nu wel
eens tijd om onze eigen Hendrik Haverkamp een keer in het zonnetje te zetten en te bedanken voor
al die jaren dat hij voor onze vereniging klaar staat.
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Een uitstekende plek om met je Goodfella’s te gaan eten.
We heten U van harte welkom. Heeft U speciale wensen of vragen
zoals diabetes, groepsdiner bel dan met (0591) 621 433.
We zijn geopend van woensdags tot en met zondag vanaf 16.30 uur.
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Meerdijk 71
7825 TH Emmen

www.steakhousegoodfellas.nl
(0591) 621 433

Wij zijn een Amerikaans steakhouse met een inrichting uit de jaren
60-70. Dit alles is in een modern jasje gestoken. Heerlijk ongedwongen
genieten ,in de sfeer uit de tijd van frank sinatra, van diverse soorten
steaks en vis. Ook spare-ribs en vegetarish ontbreken niet op de kaart.
Het warme interieur nodigt uit om een heerlijk avondje uit te gaan,
waar niet wordt gelet op de tijd!

Programma Carnaval 2020
Vrijdag: 14 februari

Vrijdag: 21 februari

Carnavalsfeest voor de basisschool kinderen.
Het feest begint om 13.00 uur en is rond 15 uur
afgelopen, waarna onder leiding van de kleine
prins, prinses, hofdames en raad ballonnen
worden opgelaten in het centrum van
Stiekelstad.

Een feest dat zijn weerga niet kent. Het feest
wordt ingevuld door onze dansmariekes en
de Stiekelartiesten. Deze avond zullen er een
aantal mensen gehuldigd worden en is er
een prijs voor de mooist gekostumeerde. Het
feest gaat door tot in de kleine uurtjes en is
voor leden en genodigden. De Stiekeltent is
open vanaf 18.00 uur. (geen lid? en toch graag
komen? Aan de deur kun je ook nog lid worden)

Ballonnen optocht

Gala avond

Zondag: 16 februari

Kindercarnaval
Deze middag in café de Buuf staat volledig in
het teken van het kindercarnaval. Vrijwilligers
uit het dorp hebben deze middag ingevuld
met muziek, dans en ander vermaak. De
kinderen krijgen ook allemaal iets te drinken
en een lekkere snack. De kleine prins en raad
2019 zullen afscheid nemen. De nieuwe kleine
prins, prinses, hofdames en de kleine raad
van elf zullen dan bekend worden gemaakt.
De kinderen zullen een leuk programma
voorgeschoteld krijgen, in ieder geval met veel
muziek en lol voor de kinderen. De ouders zijn
ook van harte uitgenodigd.
Zaal is open vanaf 13.30 uur.

Zaterdag: 22 februari

Ziekenbezoek

Deze dag begint voor Prins Iegel 55ste en zijn
gevolg al heel vroeg. Na een stevig ontbijt
bij de prinses reizen we samen met de kleine
prins, prinses en hofdames richting het
Scheperziekenhuis te Emmen. Dit alles met
als doel om de patiënten en het verplegend
personeel in de carnavals vreugde mee te laten
delen.

Donderdag: 20 februari

Gala avond voor ouderen
55+ en mindervaliden
Een gezellige en daverend begin van onze
carnavalsweek. In café de Buuf is extra ruimte
gecreëerd voor al onze gasten. Deze avond is
inmiddels een begrip onder deze doelgroep,
dit mede door de inzet van de Zonnebloem.
Naast een zeer gevarieerd programma van onze
Stiekelartiesten, zal Prins Iegel 55ste zijn senior
Prinses kiezen. Wie o wie is dat dit jaar? Tevens
zal er één of meerdere personen gehuldigd
worden, vanwege zijn of haar inzet voor…….
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Plaatselijke Optocht
De plaatselijke optocht waar een ieder die
een carnavalswagen heeft gebouwd of
als individuele loopgroep (allen uit BargerCompascuum of lid van onze vereniging),
hun beste beentje voorzet, dit alles met de
gedachte: ondanks dat we toch graag willen
winnen is meedoen belangrijker. De optocht
start om 14.00 uur bij de Visvijver aan de
Postweg en zal omstreeks 16.00 uur afgelopen
zijn. De prijsuitreiking is om 17.30 uur in de
Stiekeltent.

De praalwagenbouwers moeten om 12.00 uur
op de aanrij route staan (Limietweg richting
Postweg), waar men dan de opstelling voor
de optocht zal maken. Ook dit jaar zal de start
geschieden met het Superkanon van de dhr.
Ananias uit Ter-Apel. Het startschot zal om 14.00
uur te horen zijn. De prijsuitreiking is vanaf
18.00 uur in de Stiekeltent.

Carnaval festival
Een geweldig feest met de beste feestdj’s
van het land verdeeld over de Stiekeltenten
en Stiekelcafé. Kom allen om samen met
Prins Iegel en zijn gevolg een geweldig feest
te vieren. Dit prachtig feest is voor een ieder
toegankelijk. Je hebt overal toegang tegen
eenmalige entree, deze is € 11,00 in de voor
verkoop (zie www.stiekelzwien.com) en € 15.00
aan de kassa, voor niet leden.
Zondag: 23 februari

Zieken bezoek in
Barger-Compascuum
De rondgang langs de zieken en ouderen in
Barger-Compascuum start om 10.00 uur. Prins
Iegel en zijn gevolg zullen de zieken die bekend
zijn bij de verenging bezoeken en verblijden met
een leuke attentie.
Als er iemand is waarvan U weet dat ze het op
prijs stellen dat we langs komen bel dan even
naar de secretaris van ’t Stiekelzwien.
Vanaf 15.00 uur start het zondagcarnavalsfeest
in het Stiekelcafé en Stiekeltent. Voor het
programma van deze dag verwijzen wij u naar
de elders in dit magazine.
Maandag: 24 februari

Rosenmontag Optocht
Een mooie regionale optocht met deelnemers
van alle zusterverenigingen uit de regio.
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Carnaval Festival
Een geweldig feest met de beste feestdj’s van
het land verdeeld over de Stiekeltenten en
Stiekelcafé. Kom om samen met Prins Iegel 55e
en zijn gevolg een geweldig feest te vieren.
Dit prachtige feest is voor een ieder gratis
toegankelijk.
Dinsdag: 25 februari

Sluitingsbal

Vanaf 15.00 uur in de middag verzamelen zich
de eerst feestvierders alweer in het Stiekelcafé,
waarbij onder het genot van een drankje
gekletst wordt over het wel en wee van de
afgelopen dagen. Richting de avond wordt het
steeds drukker. Om 20.00 uur wordt dan Prins
Iegel 55e en zijn gevolg verwelkomt en kan het
Slotbal beginnen. Deze zal volgens traditie om
klokslag 00.00 uur afgelopen zijn. Deze avond
wordt het carnavalsjaar 2020.
Gratis entree.
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Alle bewerkingen onder één dak:
• Lassen
• Ponsnibbelen
• Kanten

• Constructiewerk

www.petersmetaaltechniek.nl
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Bij ons is
elke dag een
feestje!

(0591) 62 94 30
Pioniersweg 7, Emmen/B.O. Veld

Bouwcenterdietwee.nl
info@bouwcenterdietwee.nl

Bij ons is elke dag een feestje!
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Optocht en wagen commissie
De optocht en wagen commissie willen dit jaar
vaker hun gezicht laten zien bij de bouwers. Dit
om betere communicatie tussen de bouwers en
het bestuur te realiseren.
Raymond Berends word het aanspreekpunt
voor beide partijen. Zowel de bouwers en het
bestuur. Hij zal dan ook bij elke groep langs
gaan zodat hij zich voor kan stellen en iedereen
weet bij wie ze terecht kunnen met vragen en
opmerkingen.
Dit jaar word de controle op de karren wel
strenger gedaan. Afgelopen jaar is een goede
leer geweest dat niet alle karren stevig genoeg
gebouwd waren. Het resultaat was dus ook dat

bijna de helft van de praalwagens in hoogte
gehalveerd waren door slecht materiaal en
laswerk.
Anders dan voorgaande jaren zijn alle groepen
weer welkom. Er word geen onderscheid meer
gemaakt tussen ‘Zuipkarren’ en Praalwagens.
Wat in onze ogen misschien een zuipkar is, is
dit voor een groep die voor het eerst bouwt
misschien wel een praalwagen waar ze veel tijd
ingestopt hebben. De jeugd is natuurlijk wel de
toekomst voor het behoud van de optocht.
De route blijft het zelfde als vorig jaar. Dit is
goed bevallen en de doorstroming is beter en
mooier.

Route

Kijk voor alle geldende spelregels betreffende
de optocht op www.stiekelzwien.com
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Gantel 9
7891 XB Klazienaveen
alette@letplants.nl
www.letplants.nl/index.php
0591 349 000
06 1029 8949
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Prinsen, Prinsessen en Hofdames na 55 jaar Stiekelzwien
Prinsen:

Prinsessen:

Hofdames:

1965	Opgericht
1966
G. Wolken
1967
H. Gepken
1968
H. Gepken
1969
W. Wehkamp
1970
W. Wehkamp
1971
K. Velema
E. Hölscher-Klöne
1972
H. Suelmann
A. Berends-Robben
A. Berken / R. Abel
1973
H. Kohnken	L. Hindriks-Harms
T. Harms / M. Pruim
1974	J. Rolfes
E. Hartmann-Berends
M. Poker / T. Wehkamp
1975
R. Feringa
M. Tuik-Pruim
G. Bijl / S. Kuhl
1976
T. Tuik
G. Harms-Kaiser	L. Heijnen / A. Roufs
1977
H. Hartmann	L. Kuhl-Harms
E. Berken / L. Berken
1978
B. Deddens
S. Sülmann-Valke
A. Berken / R. Abel
1979
A. Griemink
T. Berends-Moorman
G. Cramer / A. Cramer
1980
H. Sülmann
C. Berends-van Vliet
T. Brijan / M. Hölscher Kuhl
1981
G. Peters	L. Tuik-Kolmer
C. Ahlers / M. Kuhl
1982
D. Schepers	J. Hartmann-Conen	J. Mensen / A. Borgman
1983	J. Bruins
T. Hartmann-Greve
C. Schepers / M. Bruns
1984
R. Kok
G. Bruins-Lingenaar
M. Verhoeven / I. Scholte-Albers
1985
H. Harms
A. Suelmann-Feringa
N. Sijtsma / G. Lingenaar
1986	J. Kuhl
T. Luchies-Tabak	L. Harms / M. Roelofs
1987
Y. Sijtsma
S. Harms-Bruins
M. Feringa / M. Pol
1988
B. Steenhuis	L. Steenhuis-Arling
I. Bernsen / S. Kempers
1989	L. Moes	L. Arling-Harms
E. Berken / B. Kok
1990
H. Arling
R. Kuhl-Rouw	L. Feringa / E. Hogelink
1991
H. Twickler
N. Kok-Koole
M. Hartmann / L. Hindriks
1992	J. Berken
E. Moes-Berken
M. Hartmann / S. Suelmann
1993
T. Jalving
B. Berken-Nieman
S. Suelmann / L. Lingenaar
1994
H. Berken	L. Hogelijk-Vos
M. Cramer / L. Goosevoort
1995	J. Pol
K. Ahlers
I. Husers / L. Wehkamp
1996
R. Steenhuis
B. Berker-Keuter	L. Bauerhuit / I. Zandbergen
1997
R. Wolken
M. Cramer
P. Heijnen / C. Meyering
1998
R. Huigen
M. Hartmann	J.de Vries / H. Pol
1999
E. Cramer
C. Bos-Suhlmann	L. Cramer / C. Wolken
2000
M. Schulte
C. Wolken-Angelen
I. Arling / D. Smits
2001	J-D de Roo	L. Bijl-Harms	L. Deddens / A. Deddens
2002	J. Berends
A. Hartmann-Bos
A. Kiers / S. Husers
2003
D. Moes
C. Gustin
K. Heller / S. Moorman
2004
E. Poker
G. Bouman
A. Kiers / A. Kuhl
2005
J. Pruim
G. Poker-Moes
D.de Vries / M. Rijfkogel
2006
B. Timmer	L. Bernsen
C. Arling / M. Feringa
2007
D. Gustin
E. Kaiser
C. Bos / S. Nijzing
2008
M. Heijnen
S. Klein-Harms
M. Gustin / M. Onrust
2009
S. Greve
B. Fuhler
S. Jalving / T. Bos
2010	J. Pool
M. Hartmann	J. Vedder / D. Tubben
2011
H. Boxem jr.
A. Kiers
D. Thole / J. Bos
2012
P. Bruinsma
D. Thole
B. Maatje / N. Maatje
2013
B. Rozema
M. Bernsen-Lingenaar
C. Sulman / M. Siebum
2014
R. Bauerhuit
I. Muter	J. Strijker / J. Jonker
2015
K. Gustin	J. Mencke-Lubbers
N. Kuhl / K. Kruize
2016
R. Sulmann
M. Tenfelde
B. Heins / R. Scheper
2017	J. Bruinsma
T. Snippe	L. Bernsen / M. Heijnen
2018
M. Hartmann
C. Greve	L. Hummel / J. Wehkamp
2019
R. Kohnken
K. Brijan
A. Prins / L. Vos
2020
M.Ots	L. Hummel
B. Tuik / N. Heijnen
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Limietweg 61
7884 BC
Barger-Compascuum
Tel. (06) 290 676 16
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Uitslag 2019
PRAALWAGENS ZATERDAG
Eind plaats

Start nr

Groep

Thema

1

901

Sjoedeldreugers

Prinsen en Prinsessenbal

2

910

De Kanzloosen

Carnaval is geen dooie boel

3

904

De Flierefluiters

Als ze me missen zijn we vissen

4

906

Woaghalzen

In 't heetst van de strijd

5

905

De Schroeters

Deze Test, giet niet best!

6

907

Amateurtjes

Hippies in de flower power tijd

7

908

De Lummels

Lummels Reiniging B.V.

8

902

Half om Halven

We gaan er een jaartje tussenuit

9

909

Amstelworsten

Mario Kart

10

911

De Krekels

Hippies

11

903

Deurzetters

?????

INDIVIDUEEL ZATERDAG
Eind plaats

Start nr

Groep

Thema

1

B

MisWopdekop

Wij temmen onze draken in stiekelstad

2

A

Miffy

Een troll is nix te dol

3

C

Op Eig'n Wieze

Oude carnavals krakers

4

J

Hakuna ma'vodka

Wij pakken uit!

5

K

Knikezels

Carnaval vier je niet in je eendtje

6

G

Witches of Compas

Plastic Soep!

7

E

De Gangmakers

Wij zijn de pareltjes van het carnaval

8

M

De Loatkommers

Slaat nergens op

9

F

Pirates off the carnival

Lego bouwt eigen feestje

10

D

De Lanterfanters

Een fanTAStisch carnaval

11

N

Aan Barrels

Plastictroep / plastic gif

12

P

Wie Geniet'n

13

Q

De Klungels

14

L

De Klabanters

PLASTIC SOEP

15

I

De Toppertjes

Hollands

16

H

Spookies

Wie kunt onze kop niet hol'n
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DUITSE KWALITEIT VOOR
EEN SCHERPE NETTO PRIJS!

KEUKENS KLAZIENAVEEN

MIZAR 3 • 0591 769150 • www.reddykeukens.nl

IN DE KEUKEN ALLES
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Wat is carnaval?
Wat is carnaval?
Carnaval is het drie tot acht dagen
durende feest dat voorafgaat aan
de 40 dagen durende vastentijd die
ingaat op as woensdag. De term
"carnaval" is zeer waarschijnlijk
afgeleid van het Latijnse
carnelevarium, wat onthouding
van het vlees betekent. Aangezien
carnaval een van oorsprong
rooms katholiek feest is, is het
niet verbazingwekkend dat dit
feest met name wordt gevierd in
rooms katholieke streken als ltalië,
Frankrijk, België, Zuid-Nederland,
de Rijnstreek en niet te vergeten in
Latijns-Amerika.

(325 voor Christus), op de eerste
zondag na de eerste volle maan na
het begin van de lente (21maart).
ln 2004 was dinsdag 5 april de dag,
gerekend vanaf 21 maart, dat het
voor het eerst volle maan was. De
eerstvolgende zondag valt dan
op 1 1 april, wat in 2004 eerste
paasdag is. Ga dan zeven weken
terug voor de zondag in het officiële
carnavalsweekend, deze valt dus op
22 februari.
Carnaval begint officieel op zondag.
De zaterdag is er in de loop der jaren
als extra feestdag "bij gesmokkeld"
De 'vasten' begint officieel op
Aswoensdag.

Wanneer is het carnaval?
Pasen is bepalend voor de datum van
de eerste carnavalsdag. Paaszondag
is, volgens het concilie van Nicea

Op Aswoensdag kregen de
boetelingen as op het hoofd
gestrooid en het boetekleed
opgelegd als teken dat zij in de

komende tijd boete deden. Voor
die veertig dagen was men - reeds
in de achtste eeuw - alleen de
dagen gaan tellen waarop er echt
gevast werd. De zondagen vielen
daarbuiten. ln de elfde eeuw
werd het een vast gebruik dat
álle gelovigen zich met as laten
bestrooien. Met de as, afkomstig
van de verbrande palmtakken van
de vorige Palmzondag, wordt een
kruis gemaakt op het voorhoofd
(meestal bij leken en met name
vrouwen omdat zij hun hoofd
bedekt hadden) of op de kruin (bij
geestelijken en ook bij mannen).
Bij het opleggen van de as wordt
gezegd: "Bedenk Wel: stof zijt gij
en tot stof zult gij wederkeren"
(naar Genesis 3,19) of "Bekeert u
en gelooft in de Blijde Boodschap"
(Marcus I,1 5)

9HUVH
ERHNHWWHQ
HQ
VQLMEORHPHQ
Dorpshuiswijk zz 43 7894CG Zwartemeer
tel 0591-348848 www.berendsgroencentrum.nl

'LYHUVHVRRUWHQ
NDPHUSODQWHQ

$OOHVYRRUXZWXLQ
RD*HUHHGVFKDS
PHVWVWRIIHQHQKHHVWH

+RUWHQVLD V
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Een speciale dank
Bedankt:

Boeren, tuinders en
overige mensen die ruimte
beschikbaar stellen aan
onze bouwers van karren en
individuele creaties.

Bedankt:

Bouwers van karren en
individuele creaties voor hun
maanden van inspanning
zodat we elk jaar weer een
optocht met veel kwaliteit op
de straat krijgen.

Bedankt:

De Buuf, De Luifel en
Kecx. Voor de positieve
samenwerking, dit alles met
maar één doel: samen zorgen
voor een onvergetelijk feest.

Bedankt:

Bedankt:

Prins Iegel, prinses, hofdames,
raad en raadsvrouwen voor
de enorme inzet, wilskracht,
saamhorigheid en plezier die
jullie uitstralen. Dit alles is een
stimulerende factor voor één
ieder.

Bedankt:

Dansmariekes, door jullie
intensieve training elke week
weer geven jullie met een
grote groep meiden in alle
leeftijdscategorieën ons het
gehele carnavalsseizoen
prachtige optredens. Bij de
dansmariekes concours kijken
we als vereniging dan ook met
veel trots in het rond waarin
jullie als groep in een klein
dorp groot in zijn.

Alle vrijwilligers, in
verschillende werkgroepen
en daarbuiten die ons helpen
om dit geweldig feest te
organiseren.
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Bedankt:

Sponsoren, voor het steunen
van onze vereniging. Door
jullie steun kunnen wij
weer leuke activiteiten
organiseren voor alle mensen
in onze leefomgeving,
met als hoogtepunt het
carnavalsweekend zelf.

Bedankt:

Hoofdsponsors, door jullie
kunnen wij het prijzengeld
voor de optocht verhogen.
Dit is noodzakelijk gezien
de steeds stijgende kosten
van de bouwers, maar zeker
niet op de laatste plaats zeer
belangrijk voor het stimuleren
voor jeugdige bouwers.

Bedankt:

Alle vrijwilligers, leden,
mensen die ons een warm
hart toedragen en diegene
die we vergeten zijn te
noemen. Zonder jullie zou
een vereniging niet kunnen
bestaan.

Nederland is goed onder dak en het is zo vanzelfsprekend, dat praktisch niemand
Nederland is goed onder dak en het is zo vanzelfsprekend, dat praktisch niemand
er
bij stil staat dat een goed dak veel vakmanschap vergt. Niet alleen wat betreft de
er bij stil staat dat een goed dak veel vakmanschap vergt. Niet alleen wat betreft de constructie,
maar
juist
wat betreft
de dakbedekking.
maar juist
ookook
wat betreft
de dakbedekking.
Dat laatste facet, dakdekken, is absoluut een vak apart, ons vak. Maak kennis met:
Dat
laatste facet, dakdekken, is absoluut een vak apart, ons vak. Maak kennis met:

Dakdekkersbedrijf Jalving

Dakdekkersbedrijf Jalving
Dakdekkersbedrijf Jalving BV
Roald Amundsenstraat 4
Dakdekkersbedrijf
Jalving
7825 AT Emmen

Roald Amundsenstraat 4
7825 AT Emmen

Telefoon :
Fax :
BV Internet :
E-mail :
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(0591) 66 81 20
(0591) 66 81 21
Telefoon :
www.jalving.nl
info@jalving.nl
Fax :

(0591) 66 81 20
(0591) 66 81 21
Internet : www.jalving.nl
E-mail : info@jalving.nl
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MisWopdekop
Vanaf 2006 zijn wij als loopgroep bij elkaar,
we zijn begonnen met 3 zussen, mannen en
kinderen en daar zijn vrienden in de loop van de
jaren bijgekomen.
Niet iedereen loopt met de optocht mee we
hebben ook leden die onder de ‘technische’
staf vallen, wel meebouwen meedenken en
meedrinken met het bouwen maar niet de
straat opgaan. We zijn met z’n 19 waarvan er
gemiddeld 14 meelopen met de optocht.

52

Monique komt in het begin van het seizoen
rond oktober met ideeën, samen brainstormen
we over deze ideeën en word ons thema
geboren.
We gaan dan samen steevast elke zondag in
de schuur aan de knutsel. Dit doen we bij een
zus aan de Schansstraat. Gezelligheid staat ook
voorop. Eerst bakkie met wat lekkers, en dan
gaat het loos. De kinderen worden er ook bij
betrokken, die verven, plakken en werken met
foam alsof ze nooit anders hebben gedaan.
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Ons doel is eigenlijk elk jaar weer om er
individueel leuk uit te zien, en net even anders
als anderen.
We hebben al creaties gemaakt van gekleurde
plastic zakjes, die werden in stukken geknipt,
uitgepluist en geknoopt op touw en dat werd
weer vast gezet op een ondergrond. Het
grootste probleem was om dezelfde kleur
zakjes te krijgen. Dit waren roze, die hadden ze
alleen bij de Wibra te koop, en worden in assorti
kleuren aangeleverd. Ze konden voor ons dus
niet alleen roze bestellen. Dus in heel de regio
wekelijks kijken waar nog roze waren! De regio
werd uitgebreid met Hardenberg, Coevorden,
Stadskanaal, Ter-Apel en zelfs Dedemsvaart!!!!!
Wibra Dedemsvaart wilde zelfs wel bestellen
voor ons, meer dan 200 rollen (in totaal 300
rollen van 25 zakken, geknipt in 5 stukjes maakt
dat we meer dan 37500 stukjes op touw gezet
hebben!) En de 500 andere kleuren namen ze
voor lief!!! Denk dat ze na 3 jaar nog voorraad
hebben daar!
Ons thema was toen ‘Heeft onze poedel ook
prijs’ en ja hoor de eerste dat jaar 🎊
Eén jaar hadden we bedacht om creaties van
ballonnen te maken. Maar hoe doe je dat?
Daarvoor is 2x een ballonnen kunstenaar
‘Denise van Dooren’ bij ons geweest om het ons
te leren! Ze kwam 2x een zondag vanuit Brabant
om de cursus te geven hoe wij eendjes en ander
creaties konden knopen. Ze reist de hele wereld
over en maakt geweldige dingen van ballonen
zelf gebouwen! En dat komt naar BargerCompascuum om ons te inspireren en te helpen
om carnavalscreaties te maken!
We hadden de ballonnen toefen en de
ballonnen eendjes 2 weken van tevoren
gemaakt. nu werd het ineens erg koud.
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Toen we één week voor carnaval de puntjes
op de i wilden zetten waren alle kostuums
geslonken door de vorst! Als een wiedeweerga
maandags nieuwe ballonen besteld (komen uit
België) en op woensdag en donderdag nieuwe
kostuums geblazen en geknoopt. Wat een
stressssssss!
Als het lukt verkopen we onze creaties, toen
we bij het 50 jarig bestaan van ‘t Stiekelzwien
als taarten en taartpunten verkleed waren,
hebben we dit verkocht richting het zuiden. Ze
gingen naar Breda, het carnavalshart van het
zuiden! Wat schets m’n verbazing 2 jaar nadat
wij ermee gelopen hebben, zie ik de taarten en
taartpunten voorbij komen op YouTube bij de
optocht van Ter-Apel.
Een bekende van ons zat in een taart! Haar
geappt, leuke creaties hebben jullie aan, deze
hebben wij 2 jaar geleden gemaakt.
Ze zei ‘’wij hebben ze uit Breda, dachten we
kopen iets ver weg is hier niet geweest!’’ Dus
wel 😂
Onderling is er ook een beetje strijd tussen
de loopgroepen, maar wel een gezonde en
leuke strijd. We zijn als eens gesaboteerd met
spijkermatten om lekke banden te maken zodat
we niet verder konden, knopspelden zouden
onze ballonnencreaties wel even vernielen!
Dat is ook gebeurd maar wel aan het eind van
de optocht en met samen een borrel in de hand.
We proberen net als alle andere loopgroepen er
ieder jaar weer iets leuks van te maken. En samen
met de alle andere karrebouwers de mooiste
optocht van het Noorden neer te zetten.
Ook komend jaar doen we weer ons best,
en we wensen iedereen een heel gezellige
carnavalsfeest. 3 maal Alaaaaf.
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Waar kwaliteitt
betaalbaar

Bakkerij

Veenpark

Waar kwaliteitt
betaalbaar is!

Berkenrode 4 | 7884TR Barger Compascu
(0591) 34 98 77

Berkenrode 4 | 7884TR Barger Compascuum
(0591) 34 98 77

Berkenrode 4 | 7884TR Barger Compascuum
(0591) 34 98 77
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Uit de oude doos
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ARAGEDEUR SELECT-LINE

Is uw garagedeur
Is uw garaged
to
Kies Select-Line:
Kies Select-Line
betaa

GARAGEDEUR
Is uwSELECT-LINE
garagedeur toe aan vervanging?

Kies Select-Line: betaalbaar en duurzaam! 10 DES
10
Is uw garagedeur toe aan vervanging?
DESIGNS
Kies10
Select-Line:
betaalbaar en duurzaam!

10 DESIGNS
19 KLEUREN

€
899,€
899,€
899,9,Vanaf

incl.BTW
BTW
incl.
incl. BTW

TW

•
•
•
•

INCLUSIEF
AANDRIJVING
INCLUSIEF AANDRIJVING

•

Rolluiken
Screens
Zonwering
Markiezen

Rolluiken
• Rolluiken

Horren
• Screens
• Screens
Veranda’s
• Zonwering
• Zonwering
Overkappingen
• Markiezen
• Markiezen
Blokhutten

•
•
•
•

Horren
Veranda’s
Overkappingen
Blokhutten

•
•
•
•

20 STANDAA
20 STAN

20 STANDAARDMATEN
20 STANDAARDMATEN

HOOGWAARDIG
HOOGWA
HOOGWAARDIGE KWALITEIT

HOOGWAARDIGE KWALITEIT
+

•
•
•
•

INCLUSIEF
INCLUSI
AA

19 KLEUREN

VanafVanaf

19 KLEU
19

+

Haam 43
7884 NG
Bargercompascuum

Horren
• Horren
Veranda’s
• Veranda’s
Haam 43
Overkappingen
• Overkappingen7884 NG
Bargercompascuum
Blokhutten
• Blokhutten

+

+

+

Tel.: 06 - 132 294 55
tcbmontage@gmail.com
www.tcb-zonwering.nl

Haam 43Haam 43

Tel.: 06 - 132 294 55
7884 NG7884 NG
tcbmontage@gmail.com
Bargercompascuum
Bargercompascu
www.tcb-zonwering.nl

g
a
t
on

m
n
e
os

R

et
m
t
h
c
o
t
p
o
Een

Langestraat 121
7891 GH Klazienaveen

0591-313709
www.ﬂairfashion.nl
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