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Beste Carnavalisten,

Voor u ligt de tweede editie van onze glossy 
stiekelmagazine. Tijdens het maken denk ik, 
klopt dit wel? Heb de editie van 2020, het vieren 
van ons 55e jaar uitgave, naast mij liggen. Het is 
nu begin 2023, wat is er toch allemaal gebeurd? 
Wat hebben we allemaal gemist? Wat er 
allemaal gebeurd is in de wereld dat weten 
we met elkaar wel.

Wat hebben we gemist: twee jaren 
carnaval met optochten, twee jaren van 
gezelligheid, samenzijn en feesten met 
elkaar, twee jaren van geen creaties maken 
voor de optocht laat staan een optocht 
zelf, twee jaren van …. En nog zoveel.

Als je nu naar de rest van de wereld kijkt 
en ziet wat er overal gaande is ….. Wat er 
in ons land gebeurt: Stikstofproblemen, 
stijgende energieprijzen, woningen tekort, 
groepen mensen die tegenover elkaar 
komen te staan met uiteindelijke haat en 
niet meer willen communiceren. Er is heel 
veel gebeurd de laatste twee jaar.

Kunnen we dit terug draaien? Konden we 
maar. Kunnen we dit oplossen? Konden 
wij dat maar. Kunnen wij hier anders mee 
omgaan? Ik zeg ja, we mogen weer. We mogen 
weer een normaal carnaval vieren, een carnaval 
zoals wij dat voor het laatst hebben gedaan in 
2020. Maanden samen werken aan een leuke 
wagen of creatie voor de optochten tussendoor 
met z’n allen vele weekenden en avonden een 
gezellige borrel drinken.

Samen naar het carnavalsweekend toe leven 
en meemaken. Dit alles zonder te kijken 
naar afkomst, leeftijd, geslacht of financiële 
gesteldheid. Dit is carnaval zoals wij het 
in Stiekelstad beleven. Een weekend alles 
vergeten en plezier maken. Kunnen we niet 
gewoon overal carnaval vieren?

We hebben als vereniging in de laatste twee 
jaar niet stil gezeten en een aantal positieve 
ontwikkelingen doorgemaakt, hetgeen u 
allemaal tegenkomt bij het lezen van dit mooie 
magazine.

Rest mij namens het bestuur u allemaal een fijn 
en vooral gezellig carnaval toe te wensen.

Kom op mensen nu geen gezeur
Ga maar eens fijntjes aan de rol
Maak nu met je vrienden lol
Carnaval is er maar eens per jaar
En daarom zingen we met elkaar
Als het carnaval is met het …………

Namens het bestuur 
Manfred Bos

Voorwoord
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Eikens-Metaal
Saffraan 23
7892 AH Klazienaveen
info@eikens-metaal.nl
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Na een periode van lockdowns mocht het weer! 
Op 12 november 2021 werd er weer een groot 
feest verwacht. In de tent op het stoppelveld 
werd de staf van prins Iegel de 55e/56e over 
gedragen aan een nieuwe prins Iegel.

De nieuwe prins Iegel is niemand minder dan 
Nick Lingenaar en naast hem de nieuwe prinses 
Bonita Maatje.

Nick is een geboren en getogen Barger-
Compascumer, het zelfde geldt voor Bonita. 
Carnaval is dan ook met de paplepel ingegoten.

Bonita: Ik kan me nog wel herinneren dat ik elk 
jaar met carnaval verkleed op de foto moest 
samen met Naomi. Als ik nu weer naar die foto’s 
kijk zie ik wel dat ik er niet altijd zin in had. Echt 
een uitdrukking van ‘moet dat nou?’.

Nick: Ik was nooit van het verkleden doe mij 
maar gewoon een kiel dat vind ik genoeg. In 
het jaar dan Michael Jackson overleed heb ik 
me wel verkleed. Zelf vond ik dit niet echt een 
succes met al die make up enzo.

Nick en Bonita kennen elkaar nog niet zo lang. 
Ja ze wisten wel van elkaar wie ze waren maar 
echt contact was er nog niet echt geweest. 
Tot het digitaal carnaval van 2021. Beiden 
waren ze achter de schermen aanwezig met de 
voorbereidingen.

Toen er beslist moest worden wie de prins zou 
worden was er nog iemand die het wel wilde 
worden. De keuze is uiteindelijk toch op Nick 
gevallen. En ja toen moest er nog een prinses 
bij.

Nick had eigenlijk nog geen idee. Tot Lisette 
aangaf dat Bonita misschien wel zou willen. Ze 
heeft beide hierop aangesproken. Nick heeft er 
uiteindelijk nog wel een week overheen laten 
gaan om Bonita te vragen of ze dit ook wel zou 
willen. En zie hier het resultaat.

Bijzonder is ook dat Nick 10 jaar geleden in 2012 
jeugdprins was. In dat jaar was Bonita hofdame.

Toen ik bij Nick opmerkte dat ik ooit eens 
gehoord had dat hij na jeugdprins ook graag 
een keer prins zou willen zijn moet hij lachen. 
‘Dit is stiekem altijd wel een wens van mij 
geweest. Er zijn ook niet veel die kunnen 
zeggen dat ze beide zijn geweest. ‘

Bonita: Ik heb nooit een droom gehad om 
ooit een keer prinses te worden. Maar toen ik 
gevraagd werd leek het me toch wel heel leuk. 
Toen ik hofdame was ging het toch allemaal net 
wat anders dan hoe het nu gaat. Ik denk ook 
dat ik het nu anders beleef omdat ik toen nog 
maar 18 was.

Nick en Bonita zijn nu voor het tweede seizoen 
prins en prinses. 

Prins Iegel de 57e en 58e Nick Lingenaar 
en Prinses Bonita Maatje
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Toen vorig jaar de bekendmaking was geweest 
en ze aan het voorbereiden waren voor dag 2 van 
het feestweekend, werd er door onze overheid 
roet in het eten gegooid. Heel Nederland in een 
lockdown. Niet alleen voor Nick en Bonita een 
domper maar voor iedereen in Stiekelstad.

Nick: Als we vorig jaar geen prinsverkiezing 
gehad zouden hebben weet ik niet of ik het nog 
wel een jaar stil had kunnen houden. Ik had alles 
al in de kast hangen.

In februari 2022 was het ook tot het laatste 
moment spannend of er wel carnaval gevierd 
kon worden. Gelukkig was er dan toch het 
verlossende woord en de lockdown werd 
opgeheven.

Vanuit Cafe De Buuf werd er nog een carnavals 
weekend georganiseerd.

Nick: We hebben er het beste van gemaakt. 
Al voelde het niet echt als carnaval. Meer een 
feest in ons pakkie. Maar we hebben er niet 
minder plezier van gehad.

Bonita: We hebben nog wel een optocht met 
een huifkar gedaan op zaterdag. We zijn toen bij 
de andere verenigingen in de omgeving langs 
geweest.

Op dinsdagavond 12 uur ging het afgelopen jaar 
ook wat anders dan normaal. In een bijna leeg 
cafe (het grootste deel van de raad was thuis 
met corona) deed Nick om 12 uur zijn steek af.

Bonita: Ik was die avond aan het werk omdat 
FC Emmen moest voetballen. Komend jaar is 
hopelijk iedereen er wel bij.

Nick: Ik ben nog 
steeds verbaasd 
dat ik er geen 
corona aan over 
gehouden heb. 
Ik hoop dat dit 
mij komend 
carnaval ook 
bespaard blijft.

In april is er een 
delegatie van 
het Stiekelzwien 
samen met de 
Kainbongels 
naar de optocht 
in Oldenzaal geweest. Dit heeft de band tussen 
de verenigingen weer extra versterkt.

Nick: Ik vind het jammer dat we niet met hun 
optocht mee kunnen doen. Het valt altijd samen 
met de gala avond. Ik vind het wel super dat ze 
bij ons op maandag wel altijd mee doen.

Het komende carnaval hebben beide extra veel 
zin. Vorig jaar was een soort carnaval light. Nu 
kunnen ze echt alles doen wat er normaal ook 
gedaan word.

Van donderdag tot woensdag een bomvol 
programma.

Op de vraag of ze twee jaar prinsenpaar ook 
leuk vinden zijn ze beide duidelijk. Het hoeft 
niet.

Nick: Ik was van plan na mijn prinsenjaar te 
stoppen met de raad van elf en in het bestuur te 
gaan. Dit is nu een jaar later geworden. Ik heb 
het heel leuk maar ben na 6 jaar raad van elf en 
twee jaar prins wel toe aan iets nieuws binnen 
de vereniging.

Bonita: Ik heb ja gezegd en nu moet ik het ook 
volmaken. Dat het nu twee jaar is geworden is 
nou eenmaal zo. Ik ga er vol voor.

Het tweede jaar van Nick en Bonita is in volle 
gang. En ze hebben er beiden veel zin in.

Ze wensen iedereen een super carnaval!
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Trotse hoofdsponsor van het Stiekelzwien:
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De laatste jaren werden geteisterd door Corona 
en hebben we niet Carnaval kunnen vieren op 
de manier zoals we gewend zijn. Hebben wij als 
vereniging stil gezeten en niets gedaan? Nee, 
we hebben gedaan wat mogelijk was binnen 
onze mogelijkheden, hieronder een overzicht 
van de activiteiten die we de laatste jaren 
hebben gedaan.

De online 
Gala-Avond, 
wat een 
succes 
was dat. 
Live actief 
meekijken 
en meedoen 

met de Gala vanuit de Buuf met o.a. Karambam 
en onze stiekelartiesten. We hadden deze 
avond een stiekelquiz, een sms actie en 
natuurlijk prijzen voor de mooist verklede 
personen, dit alles live de kamers ingeluld 
door onze hofjoker, the master Kevin :”Gustu” 
Gustin.

Tijdens deze 
live uitzending 
waren leuke 
prijzen te 
winnen 
zoals o.a. 
een cartoon 
voor de best 
verklede leden die avond. We hadden dit jaar 
ook drie jubilerende karrenbouwersgroepen, nl: 
de krekels, de flierfluiters en de kanslozen. Deze 
hebben we de oorkonde later thuis gebracht. 

Deze avond is mede dankzij onze werkgroep 
zo’n groot succes geworden.

Introductie van ons eigen bier, het Stiekelbier. 
Een mooi blond biertje gebrouwen bij een 
lokale brouwerij in Emmen. Het product is 
samengesteld en geproefd door onze prins 
Iegel en een aantal oud vorsten. Nadat het 
biertje door deze bijzonder commissie was goed 
gekeurd konden we een proeverij organiseren 
bij de Buuf. Deze werd bijzonder goed bezocht 
en we hebben van hieruit direct een aantal 
bestellingen kunnen plaatsen.

Onze prinsverkiezing op vrijdag 11-11-2021. Na 
veel voorbereidingen en hard werk was er op 
het “stoppelveld” een mooi festivalterrein 
gecreëerd door onze Horeca. Wij gingen 
met elkaar uit van het goede en dat we dit 
carnavalsjaar goed van start konden gaan. 
Vrijdags de verkiezing, zaterdag de Daredevils 
en zondag Mooi Wark. Tot ………. Ja idd de 
dinsdag ervoor bekend gemaakt werd dat vanaf 
zaterdag 12 november er weer nieuwe Corona 
regels gelden.

Terugblik
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Daarom met elkaar er vrijdag nog een super feest van gemaakt en 
is het volgende, en nog steeds zittende, prinsenpaar gekozen: Nick 
Lingenaar en Bonita Maatje met de hofdames.

Oudejaarsknaller

Een verloting waar iedereen inmiddels naar uit kijkt. Ook dit 
jaar weer met super prijzen zoals een smart TV, collectie item 
statafel, dolce vita koffiemachine en diverse waardebonnen. Op 
oudejaarsdag om 12.00 uur werd zoals gewoonlijk de trekking 
gedaan. Zodra de winnaars bekend zijn worden de prijzen naar hun toegebracht.
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Carnaval 2022

Eind december 2021 was het bekend dat we ook 
weer het aankomend Carnaval geen optocht 
konden organiseren door de wel bekende 
C……… Een aantal groepen waarin inmiddels al 
begonnen maar die konden alles weer afbreken 
en opruimen. Op z’n zachts gezegd, voor ons 
allen een grote teleurstelling. Komt er nog wel 
een feest dan? Als we nog een feestje kunnen 
organiseren hebben we nog iets, echter de 
voortekenen leken niet positief. Eind januari 
kwam er steeds meer druk vanuit verschillende 
branches om toch weer meer toe te laten. En 
ja hoor een week voor het carnavalsweekend 
werd er gefluisterd dat er wellicht toch nog 
iets mogelijk is met Carnaval. Uiteindelijk op 
de dinsdag voor het Carnavalsweekend kwam 
de persconferentie waarin werd aangegeven 
dat er toch nog iets mogelijk was. Voor ons als 
vereniging kwam het allemaal te laat, echter 
heeft Marita van de Buuf nog heel snel een 
mooi programma in elkaar kunnen zetten 
zodat we met z’n allen toch nog een beetje het 
Carnavalsgevoel hadden.

Bezoek aan de zieken en ouderen van 
Barger-Compascuum

Zoals elk jaar gaan we op zondag tijdens het 
carnavalsweekend onze zieken en ouderen 
bezoeken om deze te verassen met een 
bloemetje. Ondanks de voorzichtigheid bij de 
deuren konden we deze mensen toch weer 
gelukkig maken. 
De mensen waren 
blij met het 
bezoek van onze 
Prins, Prinses, 
Hofdames en de 
Dansmariekes. 
Dit weekend 
hadden we ook 
een heel speciale 
zieke erbij, deze 
kwam er op 
vrijdag achter 
dat hij Corona 
had en helemaal 
niet naar het 
feest heen kon. 
We konden 
het niet laten 
om wat te 
brengen.
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En dan nog onze Raad, zoals ooit eens een commentator zei: Ja dit is een goed stel.

Op de zaterdag met de huifkar in de ronde om toch alle zusterverenigingen te bezoeken. En 
uiteraard hebben ze de week er voor het dorp nog versierd.

De Raad
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Bonita 
(prinses)
Voor en 
achternaam: 
Bonita Maatje
Hobby’s: Series 
kijken
Relatie: Ja
Favoriete eten: 
De 3 P’s
Wat is er zo mooi 
om prinses te 
zijn: Je leeft meer 
naar carnaval 
toe met alle 
voorafgaande 
activiteiten.

Danique 
(hofdame)
Voor en achternaam: 
Danique Berends
Hobby’s: dansen 
en met vrienden 
afspreken
Relatie: x
Favoriete eten: 
pizza, pasta, patat
Wat is er zo mooi 
om hofdame te zijn: 
samen met de hele 
groep ben je het 

aanzien van de vereniging. Door gezelligheid 
uit te stralen kan je de jongere generatie 
aansporen om op een dag ook eventueel bij de 
raad te komen. Ook vind ik het mooi om bij alle 
andere verenigingen een kijkje te mogen nemen 
en zo te kunnen zien wat carnaval voor hun 
betekent.

Nick (prins)
Voor en 
achternaam: Nick 
Lingenaar
Hobby’s: voetbal 
kijken en muziek 
luisteren
Relatie: Ja
Favoriete eten: 
Braadworst van 
de Luifel
Wat is er zo mooi 
om raadslid te 
zijn: je viert het 
carnaval op een 
hele andere 
manier met 

elkaar, hierdoor is elk jaar weer anders en super 
leuk om mee te maken.

Cimberly 
(hofdame)
Voor en achternaam: 
Cimberly Berends
Hobby’s: 
Dansmariekes en 
voetbal en feestjes
Relatie: Met mijzelf
Favoriete eten: 
Patat Stoofvlees
Wat is er zo mooi 
om hofdame te 
zijn: Om mee te 
kunnen beslissen 
over dingen voor 

aankomend carnavals seizoen en een soort 
kijkje achter de schermen te hebben en de 
gezelligheid natuurlijk.

Stiekel gids
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Bart 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Bart Engels
Hobby’s: Bier drinken
Relatie: ja
Favoriete eten: Chinees 
met bami pang hang of 
hoe je da schrijft
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Bier 
drinken met de jong en 
Manfred het hele jaar 
de gek aansteken.

Bastin 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Bastin Hölscher
Hobby’s: Voetbal
Relatie: Ja
Favoriete eten: 
Shoarma, patat, 
frikandellen, pizza en 
paard.
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Veel 
feesten en ik raad het 
anderen aan omdat het 
ook is om carnaval in 
stand te houden.

Bas 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Bas Schepers
Hobby’s: Bier drinken
Relatie: ja
Favoriete eten: 
Lihamboutje maggie
Wat is er zo mooi 
om raadslid te zijn: 
lekker bier drinken en 
gezelligheid.

Corné 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Corné Hartmann
Hobby’s: sjoelen & 
klaverjassen
Relatie: ja
Favoriete eten: broodje 
Twenteham
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Je 
bent betrokken bij de 
vereniging en zet je 
daar altijd voor in. Alle 
borrels die daar bij 

komen kijken zijn dan weer leuk mee genomen 
natuurlijk..

Jim 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Jim Lingenaar
Hobby’s: Muziek 
maken en voetballen 
op de zondag morgen 
met het sterrenteam 
van het tweede elftal 
van V.V. SVBC.
Relatie: Ja
Favoriete eten: 
Frikandel speciaal van 
de Luifel

Wat is er zo mooi om raadslid te zijn: Het anders 
carnaval vieren en het regelen en uitvoeren 
van taken voor het carnavalsweekend, dit blijft 
mooi om met elkaar te doen!
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Kjeld 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Kjeld Langen
Hobby’s: Das een 
caravan merk
Relatie: Rechterarm
Favoriete eten: Luifel
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Het 
gecommandeerd 
worden door onze 
geliefde prins.

Lars 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Lars van der Tuuk
Hobby’s: Carnaval 
vieren
Relatie: Bijna 4 jaar 
ongelukkig
Favoriete eten: Halve 
kip van de Luifel
Wat is er zo mooi 
om raadslid te zijn: 
Carnaval vieren en bier 
drinken.

Marcel 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Marcel Vedder
Hobby’s: Lui op de 
bank zitten en voetbal 
kijken
Relatie: ja
Favoriete eten: veel
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Mooi 
feest, leuke groep, 
gezelligheid en veel 
bier.

Martijn 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Martijn Wielage
Hobby’s: Vissen
Relatie: ja
Favoriete eten: Patat 
oorlog van de Luifel
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Het is 

fijn wat te kunnen doen voor het behoud van 
de carnaval in ons dorp. Je bent niet alleen het 
carnavalsweekend er mee bezig maar ook heel 
wat maanden van te voren. Samen werk je toe 
naar die week dat het eindelijk mag gebeuren.

Mathijs 
(raad van elf)
Voor en achternaam: 
Mathijs Hummel
Hobby’s: Carnaval 
vieren
Relatie: Ja
Favoriete eten: Patat 
met een frikandel
Wat is er zo mooi om 
raadslid te zijn: Altijd 
een reden voor een 
feestje.

Wessel 
(raad van elf)
Voor en achternaam: Wessel Bernsen
Hobby’s: Geheime zender, café, oldtimers en 
crosmotors
Relatie: Nee, vrijgezellig
Favoriete eten: broodje knikezel
Wat is er zo mooi om raadslid te zijn: Het 
mooiste aan de raad, is de gezelligheid en lol 
met mekaar, hoe meer drank er in gaat hoe 
mooier het word. Ik raad het zeker bij anderen 
aan want het is een hele mooie belevenis.
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Ons dorp zal ook weer voorzien worden met vlaggen. Maar nu met nieuwe 
vlaggen, dit zijn vlaggen met ons logo jn acht verschillende kleuren wat alles 
nog een feestelijker uitstraling geeft.

Als men stiekelstad in rijd, zal dat vast niemand ontgaan. Ook hier zijn 
nieuw welkomst “borden” geplaatst.

Nog eventjes en dan knallen! Wat hebben we 
er weer zin, een “normaal” Carnaval. Met de 
gala avonden, optochten en natuurlijk het grote 
feest.

Het grote feest dat zich al jaren in het centrum 
van het dorp afspeelt, een tent op de dam 
en de buuf op de hoek ernaast. Van tent naar 
kroegie en van kroegie naar tent. De munten 
zijn verschillend maar kunnen wel bij allebei 
ingeleverd worden. Dit gaat veranderen, 
mede door noodzaak geboren maar door alle 
partijen positief opgepakt met als resultaat 

dat er een prachtig evenemententerrein komt 
op het grasveld aan de postweg. Kecx en de 
Buuf hebben de handen ineen geslagen en 
in overleg met het Stiekelzwien een prachtig 
plan uitgerold. Het terrein wordt een “stad” 
Stiekelstad, compleet met een plein, terrassen, 
eetmogelijkheden, residentie, karaoke bar, 
garderobe, mooie toilet groepen en twee grote 
tenten. Alles ingericht op de Carnavaleske 
manier. Het hele terrein ademt naar 
gezelligheid, knus, plezier en een feest voor ons 
allen.

Het Stiekelzwien vooruit ……………
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goedendag@krasfysiotherapie.nl

Postweg 130, 7884 PN  
Barger-Compascuum

Bij Kras Fysiotherapie word je geholpen door 
gespecialiseerde fysiotherapeuten met onder meer;

Hé carnavalganger!
Waarmee kunnen 
we je helpen?

  Fysiotherapie

  Fitness

  Manuele Therapie

  Covid herstelrevalidatie

  Dry Needling

  Oedeemtherapie

  Oncologische revalidatie

Kom eens langs met je hulpvraag, om te 
fitnessen óf om gewoon even te kijken.

0591 349941
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De route van de optocht is veranderd. We 
komen twee keer voor het evenemententerrein 
langs en we starten op de Dam. De deelnemers 
van de optocht zullen zich opstellen vanaf 
de Dam richting de Limietweg. Dit betekent 
voor het publiek die normaal aan de kant van 
Postweg Oost stond, dam tot aan parkeerplaats 
visvijver, richting postweg west of verlengde 
oosterdiep wz moeten als ze de optocht in zijn 
volle glorie willen zien.

De praalwagens zullen om 13.00 uur richting 
de dam rijden en zich opstellen op Postweg 
Oost. De loopgroepen zullen zich om13.30 uur 
verzamelen op de Dam.

De start is zoals altijd op zaterdag en maandag 
om 14.00 uur.
Dit betekent dat de afsluiting van wegen en 
omleidingsroute gelijk zijn aan de laatste jaren.

Route en afsluiting
De volgende afsluiten zijn van toepassing:

Vanaf Zwartmeer:
Verlengde Oosterdiep o.z. thv afslag 
Pastoorvroomstraat (westzijde)
Verlengde Oosterdiep w.z. Bij afslag 
Pastoorvroomstraat

Vanaf Nieuw- Dordrecht:
Bij Kruising Postweg/Stikker/Pastoor 
Vroomstraat

Vanaf Emmer-Compascuum:
Verlengde Oosterdiep o.z. Net voor de afslag 
Posthoorn
Verlengde Oosterdiep w.z. bij de brug Sint 
Jozefstraat/Verlengde Oosterdiep w.z.
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Limietweg 64, 7884TB Barger-CompascuumLimietweg 64, 7884TB Barger-CompascuumLimietweg 64, 7884TB Barger-Compascuum
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Op 9 november 
2019 heb 
ik de staf 
overgenomen 
van prins Iegel 
de 54e Robert. 
Wat ik ervan 
moest 
verwachten wist 
ik toen echt nog 
niet. Na een 
aantal jaren in 
de Raad van Elf 
heb ik wel wat 
meegekregen 
maar prins zijn is 
toch wel anders.

Na een 
stemming onder 
de leden van 
de Raad van Elf 
werd ik gekozen 
om prins te zijn. 
We hebben 

toen besproken dat we het dit jaar iets anders 
zouden doen. Zo hebben we gelijk met mij 
en de hofdames ook gelijk de prinses bekend 
gemaakt. Vooral ook omdat ik vind dat ze ook 
gewoon het hele carnaval moet mee maken, 
inclusief de voorbereidingen naar carnaval zelf.

Hoe ik het carnaval zelf heb beleefd? Heel druk! 
We hebben veel mogen doen voor de inwoners 
van Barger-Compascuum zoals het ziekenhuis 
bezoek op zaterdagochtend en bloemen 
rondbrengen op zondagochtend.

Maar ook 2 mooie gala avonden, de optochten 
en natuurlijk de feesten in de Buuf en in de 
feesttent. 
Op de afsluitingsavond ben ik niet eens in mijn 
pak heen gegaan. Ik heb gelijk begin van de 
avond de jurk van Lisette aangedaan. Deze heb 
ik om kwart voor 12 weer gewisseld voor mijn 
pak zodat ik wel in vol ornaat mijn steek kon af 
zetten om 12 uur.

Prins Iegel de 55e/56e 
Tijdens dit weekend ben ik er wel achter 
gekomen dat ik een lever van beton moet 
hebben. Wat heb ik veel gedronken! Het is net 
alsof je als prins niet kapot kan.

We hebben geluk gehad dat het carnaval nog 
door kon gaan. Want een paar weken later 
zaten we in lockdown. In november dacht ik 
klaar te zijn met mijn prinsenjaar maar ik mocht 
nog een jaar door.

We hebben in januari nog een mooie dag bij 
brouwerij de Veteraan in Emmen gehad. Hier 
is het Stiekelbier gebrouwen. Dit voelde voor 
mij als een onofficieel afscheidscadeau van mijn 
prinsenjaar.

In februari hebben we nog het digitaal carnaval 
gehad. Wat was dit een feest. We zaten in een 
afgesloten cafe de Buuf. Net een vesting alle 
deuren op slot en maar een handjevol mensen 
die binnen waren. Omdat ik besefte dat ik een 
van de weinige mensen was die in een cafe 
mocht zijn op dat moment heb ik het er goed 
van genomen. Wat bij de kijkers vast wel te zien 
is geweest. Aan het einde van de avond zat ik al 
goed in de olie.

12 november 2021 heb ik dan eindelijk de staf 
over mogen geven aan prins Iegel de 57e Nick. 
Ik heb dit jaar nog volgemaakt in de Raad van 
Elf en ben afgelopen november daar ook mee 
gestopt.

Ik wens prins Nick en prinses Bonita dit jaar dan 
ook een fijne herkansing! En vele nachten boven 
de pot :P

Marcel Ots
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Het gebeurd je zo maar, op een vrijdag ochtend komen daar je klas binnen Prins Iegel de 58e en 
bestuurslid Noa Heijnen. Wat komt die nou doen? Met de directrice was er afgesproken dat de Prins 
en Noa mochten uitleggen wat Carnaval precies inhoud en waarom we het vieren. Want iedereen 
weet wel dat het Carnaval is maar waarom? Nadat de kinderen, helemaal stil, minuten lang hadden 
geluisterd mocht iedereen die graag actief mee willen doen in de jongeren raad een briefje invullen 
met wat ze dan graag willen zijn. Prins, Prins, Hofdame of in de Raad. 
Op dit briefje stonden ook een aantal taken die er bij 
horen voor en tijdens de carnavalsdagen. Zoals: de 
mooist verklede uitzoeken op de kindercarnaval, in de 
laatste week met de grote prins mee naar de bouwers, 
helpen bij de tent versieren, zaterdagmorgen mee naar 
het ziekenhuis, zondags ouderen en ziekenbezoek en 
natuurlijk zaterdag en 
maandag mee op de 
prinsenwagen in de 
optocht.

Heeft iedereen gekregen 
wat ze ook graag 
wilden? 
Ja toevallig wel.

Iedereen werd 
uitgenodigd in het 
verenigingsgebouw 
en kreeg van de Prins 
en Prinses een mooie 
oorkonde met daarop 
hun titel.

Jongeren Prins, Prinsen, Hofdames en Raad
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Zondag: 12 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 nieuwe kleine prins, prinses, hofdames 
en de kleine raad van elf zullen dan officieel 
geïnstalleerd worden. 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.

Donderdag: 16 februari
Gala avond voor ouderen 55+ 
en mindervaliden
Een gezellige en daverend begin van onze 
carnavalsweek. In de Iegel ten op ons 
evenemententerrein 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 58ste 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…….

Vrijdag: 17 februari
Carnaval op school
Carnavalsfeest voor de basisschool kinderen. 
Het feest begint om 13.00 uur en is rond 15 uur 
afgelopen, Dit alles onder leiding van de kleine 
prins, prinses, hofdames en raad.

Vrijdag: 17 februari
Gala avond
Een feest dat zijn weerga niet kent. Het feest 
wordt ingevuld door onze dansmariekes en 
de Stiekelartiesten. Deze avond zullen er een 

Programma
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 tent is open vanaf 
18.00 uur.

Zaterdag: 18 februari
Ziekenbezoek
Deze dag begint voor Prins Iegel 58ste 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.

Lokale Optocht
De plaatselijke optocht waar een ieder die 
een carnavalswagen heeft gebouwd of als 
individuele loopgroep (allen uit Barger-
Compascuum 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 op de Dam en zal omstreeks 
16.00 uur afgelopen zijn. De prijsuitreiking is om 
18.00 uur.

Carnaval Festival
Een geweldig feest op ons nieuw festivalterrein 
met waarvan je het dorpsplein naar 
drie verschillendefeestlocaties kunt. De 
Stiekelarena, De Iegeltent en de Muts (het 
mooiste meezingcafe van Nederland) met o.a. 
Jannes, DJ Roy & DJ Joep, De Buurman en 
Buurman show, DJ Juul, Wilfried Wildschein 
en voor de liefhebbers karaoke Kom allen om 
samen met Prins Iegel de 58ste en zijn gevolg 
een geweldig feest te vieren. 
Dit prachtig feest is voor een ieder toegankelijk. 
Je hebt overal toegang tegen eenmalige 
entree van € 15,00 (leden gratis) kaarten zijn te 
bestellen via www.stiekelfeest.nl
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Programma

Zondag: 19 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 zondag carnavalsfeest. 
Voor het programma van deze dag verwijzen 
wij u naar de elders in deze krant.

Maandag: 20 februari
Rosenmontag Optocht, een optocht 
met Flair
Een mooie regionale optocht 
met deelnemers van alle 
zusterverenigingen uit de regio.
De start is om 14.00 uur vanaf de Dam. 
De prijsuitreiking is vanaf 18.00 uur.

Carnaval Festival
Een geweldig feest op ons nieuw 
festivalterrein met waarvan je het 
dorpsplein naar drie verschillende 
feestlocaties kunt. De Stiekelarena, 
De Iegeltent en de Muts (het mooiste 
meezingcafe van Nederland) met o.a. 
DJ Roy & DJ Joep, De Buurman en 
Buurman show, DJ Juul, en voor de 

liefhebbers karaoke. Kom allen om samen met 
Prins Iegel de 58ste en zijn gevolg een geweldig 
feest te vieren. Gratis toegang!

Dinsdag: 21 februari
Sluitingsbal
Vanaf 15.00 uur in de middag verzamelen zich 
de eerst feestvierders alweer in het Stiekelcafe 
de Buuf waarbij onder het genot van een 
drankje gekletst wordt over het wel en wee van 
de afgelopen dagen. Om 20.00 uur wordt dan 
Prins Iegel 58e en zijn gevolg verwelkomt en kan 
het Slotbal voor de laatste keer in dit bekende 
Stiekelcafe beginnen. Deze zal volgens traditie 
om klokslag 00.00 uur afgelopen zijn. 
Gratis entree!
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De Prins
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en zijn gevolg
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Eind 2019 hebben we samen met onze leden 
en bouwers om tafel gezeten om te kijken als 
de jurering nog wel voldeed aan de wensen en 
eisen van ons allen. Hieruit is gekomen dat we 
de toen nog geldende categorieën moesten 
worden vervangen. De jury ontvangt nu een 
beknopte maar duidelijke omschrijving van 
elke categorie die beoordeeld moet worden. 
Elke categorie krijgt een eindcijfer en deze is 
weer, afhankelijk van weging categorie, een 
onderdeel van het uiteindelijke cijfer.

Hieronder de categorieën en beknopte 
beschrijving.

Uitbeelding thema
  Hoe wordt het opgegeven thema 

uitgebeeld.

	 1e indruk, is het thema gelijk zichtbaar of 
pas later

Techniek
 	Bewegende delen (vraag de groep ook 

naar de werking ervan)

	 Statisch of levendig

	Bewerkelijkheid

	 Detaillering

	 Kleurstelling

	 Materiaalkeuze( foam, gaas, etc.)

Afwerking
	 Rondingen en gebruikte vormen

 	Plakken en lakken

Algehele presentatie
 	Alcohol zichtbaar

 	Showelement

 	Muziekkeuze & volume

Jury
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Maandagavond 2 januari. Een bezoekje brengen 
aan de Kanzloosen. Ik wist wel ongeveer waar 
ze aan het bouwen waren, maar toen ik het erf 
bij de boer op kwam rijden, in het donker, was 
het voor mij toch nog even zoeken waar ik heen 
moest. Uiteindelijk met wat hulp van iemand 
van de boerderij de bouwplek gevonden.

Na een vlugge blik op de in aanbouw zijnde 
praalwagen ben ik met Julian en Robin in het 
boetje gaan zitten. Hier werd me verteld dat 
de lamp die er boven de tafel hangt me meer 
zou kunnen vertellen dan de jongens zelf. Maar 
persoonlijk vind ik dat ze goed hun best hebben 
gedaan!

We zijn begonnen bij het jaar 2010, het eerste 
jaar dat de Kanzloosen meededen met de 
optocht in Stiekelstad. Dat jaar hebben ze 
meegedaan met hun studentenhuis. Deze 
wagen was half gebouwd in de tuinbouw en 
met een steiger en zeilen. Aangezien het ook 
het eerste jaar was hebben ze voornamelijk 
gebouwd met hout. 
De wagen was in eerste instantie een kasteel. 
Deze hebben ze helemaal gestript tot er een 
pipowagen overbleef. Vanaf hier hebben ze 
alles weer opgebouwd tot een studentenhuis.

Een jaar later zijn ze verhuisd naar een andere 
bouwplaats. Deze was niet bepaald in de buurt. 
In de buurt van de gevangenis in Meppen 
Duitsland hadden ze een plek gevonden. Hier 
hebben ze hun wagens Thomas de trein en 
Dagobert Duck gemaakt. 

In deze tijd had nog niet iedereen een rijbewijs 
en gingen ze regelmatig op de fiets die kant 
op. Soms ook met een fietskar met wat bier. 
Want als je gaat bouwen moet er ook goed 
gedronken worden. Met de Dagobert wagen 
hebben ze tijdens de optocht, doordat ze zo 
hoog waren verschillende bomen geraakt. 
Hierdoor is de kop van de kar uiteindelijk 
helemaal gedraaid waardoor Dagobert naar 
achteren keek in plaats van naar voren. 

Dat jaar waren ze niet alleen hoog maar ook 
breed. Op het stukje bij de Luifel was tijdens de 
optocht een man in een scootmobiel die niet 
wilde wijken voor de voeten van Dagobert. 
Daardoor hadden zijn voeten de man ook 
geraakt. Waardoor er onder het publiek wat 
paniek ontstond. ‘We hebben hem duidelijk 
gewaarschuwd dat hij hier niet kon blijven 
staan. Dan merk je de gevolgen vanzelf.’

Er is ook een jaar geweest dat ze niet mee 
hebben gedaan met de optocht. De hele groep 
heeft toen aan de kant gestaan en naar de 
optocht gekeken. Dit was niet helemaal wat ze 
voor ogen hadden en zijn weer opzoek gegaan 
naar een plek waar ze konden bouwen. 

Kanzloosen
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Ze zijn toen uitgekomen op Emmer-
Compascuum. Hier hebben ze 2 jaar gebouwd. 
Deze plek was ook niet helemaal op orde. Het 
dak van de schuur was zo lek als een zeef. 
Dit hebben ze opgelost door onder het dak 
door zeilen te hangen zodat hun wagen niet 
nat zou worden. De ladder die ze hiervoor 
hadden gebruikt was net lang genoeg om bij 
de balken te komen. Maar het is toch een keer 
mis gegaan. De ladder gleed weg en daar hing 
iemand aan een van de balken. 
Tijdens het bouwen konden ze hier met 
een houtkachel stoken om er toch nog 
een aangename tempratuur te krijgen. Het 
probleem was alleen dat er geen fatsoenlijke 
schoorsteen was. Dus de afvoer van de 
houtkachel werd door een klein raampje naar 
buiten geleid. Die was alleen te klein om alle 
rook af te voeren en regelmatig stond de schuur 
dus ook blauw van de rook.

Hier is ook de eerste wagen gebouwd met 
foam. De Flinstones. Met deze wagen hebben 
ze wel pech gehad. Tijdens de optocht midden 
op de Dam ging de trekker kapot.

Een jaar later in 2016 toen ze de Dierentuin 
wagen hadden was de groep ook flink gegroeid. 

Maar ook dat jaar hadden ze niet veel geluk 
tijdens de optocht. Door de harde wind merkte 
Robin op dat de hele wagen aan het zwaaien 
was. Hij vond het daarom ook niet verstandig 
om de optocht uit te rijden. Zodra ze de Dam 
over waren zijn ze door gereden naar Lena en 
hebben ze daar de wagen gestald. ‘Ik wilde 
niet op mijn geweten hebben dat er wat van de 
wagen afwaaide en in het publiek terecht zou 
komen.’

In 2016/2017 was het niet meer mogelijk om in 
de schuur op Emmer-Compascuum te bouwen. 
Na een zoektocht zijn ze terecht gekomen op 
de boerderij van Harbers op Limietweg Oost. 
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Echt ideaal is deze locatie niet. Het gaat hier 
om een kapschuur dus ze waren eigenlijk altijd 
buiten aan het bouwen. 
Het grove werk werd gedaan onder de 
kapschuur. Er is nog een stuk schuur waar ze 
wel gebruik van konden maken. Hier deden ze 
het fijne werk zoals plakken en schilderen. 
Ze hadden het wel getroffen met deze locatie 
en de eigenaar. Als er ook iets gedaan moet 
worden stond hij altijd voor ze klaar. Hadden ze 
een shovel nodig, geen probleem hij kwam er 
gelijk aan.

Op deze locatie hedden ze hun laatste 4 wagens 
gebouwd. Filmrollen, Kermis, Skeletten en hun 
laatste en 1e prijs winnende Indianen.

In 2019 tijdens het opbouwen kwamen ze 
erachter dat niet alles goed passend was. Het 
vrouwelijk skelet paste niet. Ze moesten in 
eerste instantie de jurk achterwegen houden. 
Tijdens gala avond was dit onder verschillende 
groepen ook bekend geworden. Er werd 
meteen tegen ze gezegd. ‘Zaterdagochtend 
8 uur bij Koopman, wij gaan jullie wel helpen 
zodat het past.’ Zo gezegd zo gedaan, 8 uur 
zaterdagochtend met alle onderdelen die kant 
op. Samen met de Amateurtjes, Woaghalzen, 
Half om Halven en de Lummels is het toch nog 
gelukt. De jurk en de kop passend gemaakt 
en de optocht uitgereden met een complete 
wagen. 

Dat jaar is ook het jaar dat de Rosenmontag 
optocht niet door kon gaan door de storm 
die over het dorp raasde. Zoals de meeste 
wagens was ook de wagen van de Kanzloosen 
aan de beurt. Het voorste skelet was niet 
bestand tegen de harde wind en is naar voren 
afgebroken. Als er al een optocht zou zijn was 
het niet meer mogelijk om alsnog mee te rijden.
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Het nieuwe bouwseizoen voor de optocht 
van 2020 was begonnen. Het werd de 1e 
prijswinnende indianen wagen. Alle bewegende 
delen zijn dat jaar computer gestuurd. Een 
aparte besturingskast was in de constructie 
gebouwd en alles werd apart aangestuurd. 
Doormiddel van verschillende motoren, 
elektro, hydraulisch en op luchtdruk werd 
alles in beweging gebracht. Dave was in de 
zomer van 2019 daarom al begonnen met het 
programmeren van alles. 

Al dit harde werken werd dan op de zaterdag en 
de maandag tijdens de prijsuitreiking beloond. 
Beide optochten eerste prijs!

Op de vraag of ze komend jaar hun eerste plek 
gaan verdedigen zijn ze duidelijk. De afgelopen 
jaren hebben er goed ingehakt. Het word 
waarschijnlijk lastig om weer eerste te worden.

2021 was ook het jaar dat de Kanzloosen 11 
jaar bestaan. Tijdens het online gala is hier 
nog aandacht aan besteed. Een oorkonde is 
uitgereikt. ‘Het is alleen jammer dat hier onze 
naam niet goed op staat. Dit word bijna altijd 
verkeerd geschreven helaas.’

De Kanzloosen gaat dit jaar weer voor een 
geweldig carnaval! Alaaf!
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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
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Iedereen ontvangt de nieuwe ledenpas van 
carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien, deze 
is anders dan dat je in het verleden hebt 
ontvangen.

De pas is geldig zolang jouw lidmaatschap 
loopt, mits door vereniging deze pas word 
aangepast. Mocht je deze pas kwijt raken en 
een nieuwe nodig hebben rekenen we daar € 
2,50 aan kosten voor.

Bij activiteiten waar voordelen met uw 
lidmaatschap geld (bijvoorbeeld de gala avond) 
dient u deze pas te laten zien. Op de pas staat 
jouw naam, lidnummer en geldigheid voor 
aantal leden (groene vakje links onder).

De ledenpas wordt per jaar opnieuw door de 
vereniging geactiveerd en is te controleren 
via de barcode. Zodra wij niet het bedrag 
van lopende lidmaatschap hebben kunnen 

incasseren (elke jaar in de maand november/
december) om welke reden dan ook zal u geen 
gebruik kunnen maken van deze pas. Zorg 
dan ook dat u je op tijd de wijzigingen aan 
ons doorgeeft. Denk aan banknummer, adres 
wijziging, aantal lidmaatschappen op kaart etc. 
Het doorgeven van wijzigingen of vragen kan 
via leden@cvstiekelzwien.nl

Alle kaarten zijn verstuurd naar de bij ons 
bekende adressen, bij niet bekend zijn van 
juiste adres hebben we uiteraard geen 
ledenpas ok kunnen sturen.

Voor diegene die de ledenkaart 
nog niet ontvangen heeft kan deze 
afhalen op dinsdag 14 of woensdag 
15 februari van 18.30 uur tot 19.30 uur 
in ons Clubgebouw, Postweg 123 te 
Barger-Compascuum.

Ledenpas vernieuwd

De dj’s Buurman en Buurman krijgen van Petra en Michel Nusse echte Carnavalssteken met daarop hun logo. Deze zijn gemaakt door Petra voor dit illustere duo dat al jaren bij het mooie feest in Stiekelstad aanwezig is.
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Carnavalsjaar 2022 was het jaar dat Engelien 
werd verrast door de vereniging, ze is gehuldigd 
als erelid van het Stiekelzwien. Op de zondag 
,van het Carnavalsweekend, nadat we alle 
zieke en oudere mensen hadden bezocht 
was het tijd om met elkaar: de Prins, Prinses, 
Hofdames, Raad, Bestuur en dansmariekes 
richting de Verlengde oosterdiep te lopen. 
Net zittend achter een lekker bakje soep zat 
Engelien niets vermoedend aan tafel totdat de 
hele gezelschap één voor één binnenkwam. 
Verbaasd en verrast kijkt ze ons aan, even stil 
en dan …….. jongens pak een stoel, ga ergens 
zitten. Moet er nog iemand soep? Dit is dus 
Engelien, iedereen is welkom en kom maar door 
de achterdeur.

(Foto van iedereen binnen, map fotos Engelien)

We hebben Engelien voor haar inzet en 
betrokkenheid in al die jaren geridderd. 
Engelien is een carnavalist in hart en nieren, 
altijd aanwezig en actief voor onze vereniging. 
De dansmariekes was en is nog steeds waar 
haar passie ligt. Ruim 24 jaar geleden maakte ze 
kennis met deze groep doordat ze haar dochter 
er naar toe bracht, het duurde maar een paar 
maanden en ze was al de invaller van Lena 
Deddens. Het was dus uiteindelijk niet anders 
dan normaal toen Lena stopte Engelien het 
stokje overnam.

(Foto van dansmariekes toen, map fotos 
Engelien)

Carnaval, ja dat is er met de paplepel ingegoten. 
Mijn ouders vierden ook Carnaval en op het 
moment dat zij naar het feest gingen moest ik 
ook naar bed, maar kreeg wel een fles drinken 
mee. Zo ging dat toen. Ook nu als we het over 
jubileums, speciale gelegenheden hebben of 
wie was hofdame in welk jaar komen zonder na 
te denken boekjes uit de kast tevoorschijn. Kijk 
1977, toen was ik hofdame samen met Leida 
Berken. Prins was toen Hendrik Hartmann.

Hoe ging dat toen, hofdame worden? Als 18 
jarig meisje was oppas bij Bennie en Bientje 
Berken. Bennie zat toen in het bestuur en op 
een avond vroeg hij zou jij geen hofdame willen 
worden? Zo gezegd, zo gedaan.

’t Stiekelzwien had dat jaar voor het eerst een 
stadsprins. Wij met de gehele raad en bestuur 
richting het gemeentehuis. Op het moment dat 
wij daar binnen stonden was de Prins nog niet 
bekend, uit een hele rij van Raadsleden bleef 
uiteindelijk Hendrik Hartmann staan. Vanaf daar 
liepen wij verder naar binnen onder begeleiding 
van twee trompettisten van de band de 
Rakkers. Als ik er aan terug denk krijg ik nog 
kippenvel. Het enige wat Hendrik tegen ons zei 
was, met de gala avond zien jullie mijn prinses, 
de vrouw in de rode jurk (Lenie Kuhl). Weer 
aankomend in de residentie, de Ibo-Bar, stond 
het dubbelmannen kwartet daar en begon het 
net nieuw uitgebrachte Stiekellied te zingen, 
prachtig.

(Foto van hofdame inclusief rode jurk)

Engelien is niet alleen maar leidster bij de 
dansmariekes geweest, na twee jaar getrouwd 
te zijn met Johan werd het ook tijd om een 
wagen te bouwen. Met een aantal andere 
families werd een groep gevormd en dit was de 
geboorte van de Klumpkes, de eerste kar was 
een kasteel en kabouters.

(Zie foto)

Na een aantal jaren waren er nog twee families 
over, uiteraard de familie Bos en de familie 
Boxem. Samen hebben ze nog jaren en met 
succes meegedaan met de gala avonden en 
optochten in Stiekelstad. Wat heet, gelijk het 
eerste jaar als “indiviueel” werd een eerste 
prijs binnen gehaald. Een grote heksenketel 
gebouwd in de schuur van Broer Berends (en 
de bloempot van mevrouw Berends “geleend”) 
inclusief de zelfgemaakte kleding werd als 

Nieuwste Erelid van het Stiekelzwien 
Engelien Bos-Berken

fotomap Engelien mist
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beste beoordeeld door de jury. Ook op de gala 
avonden kwamen de families altijd verkleed 
in eigen gemaakte creaties. Oh wat een lol 
en plezier hebben we daar aan beleefd zegt 
Engelien. Ja ook die keer dat we iets wilden 
maken waarvan we dachten is dit wel te doen 
voor ons? Ja zegt Wietske (familie Boxem) 
tegen Engelien, dat gaat ons lukken. Er werden 
kostuums gemaakt waarin wij allemaal gekleed 
gingen als half man en half vrouw. Bloed, zweet 
en tranen heeft het gekost maar wat een lol 
hebben we er mee gehad met als resultaat 
1e prijs mooist gekostumeerd tijdens de gala 
avond en op de zaterdag avond in de Stoep. En 
spreuk? Hennie Boxem had op de bouw tijdens 
het bezoek aan de dixie iets gelezen:

Als echtparen echt paren, hebben echtgenoten 
echt genoten!

Engelien was ook betrokken bij het ontstaan 
van de Dansmariekes concours, als leidster 
van onze dansmariekes was ze één van de 
stuwende krachten bij het organiseren van het 
eerste concours in de Posthoorn, waar ze eerst 
zelf vanaf 11.00 uur in de keuken stond om de 
al vroeg toegestroomde bezoekers te voorzien 
van een schnitzel of uitsmijter. Het concours is 
dezer dagen voor elke vereniging een belangrijk 
event waarbij verschillende verenigingen mee 
doen en ruim 600 bezoekers aanwezig zijn.

Maar denk je dat Engelien nu lekker rustig 
aan gaat doen, die zit verkeerd. Op de vraag, 
Engelien ga je nu lekker rustig aan doen en 
genieten? Ja maar doe nog wel klein beetje, 
kan het toch niet laten. Zoals de financiën van 
de dansmariekes, heb een complete kamer 
boven waar we de voorraden kleding en laarzen 
hebben en bijhouden hebben en als één van de 
leidsters niet kan door werk spring ik natuurlijk 
bij om de meiden te trainen. 
Dit noemt Engelien, rustig aan doen.

Namens het Stiekelzwien zeggen wij dan ook: 
Engelien erelid, dik en dik verdient.
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(0591) 62 94 30
Pioniersweg 7, Emmen/B.O. Veld

Bouwcenterdietwee.nl
info@bouwcenterdietwee.nl
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Prinsen: Prinsessen: Hofdames:

Prinsen, Prinsessen en Hofdames sinds 1965

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
2021 M. Ots L. Hummel B.D. Tuik / N. Heijnen
2022 N. Lingenaar B. Maatje (geen carnaval i.v.m. Corona)
2023 N. Lingenaar B. Maatje C. Berends / D. Berends
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Uitslag optocht zaterdag 22-02-2020
Praalwagens Punten

1e De Kansloozen 357,5 Publieksprijs: De Kansloozen

2e Half om halven 310

3e Sjoedeldreugers 300,5

4e de Flierefluiters 297

5e de Schroeters 289,5

6e De Lummels 281,5

7e Amstelworsten 281

8e Amateurtjes 280

9e Deurzetters 248

10e De Klungels 236,5

11e De Krekels 192

12e Woaghalzen 187

Individuelen Groot

1e Miffy 300

2e Op eig’n wieze 282

3e Miswopdekop 281

4e Knikegels 271,5

5e Witches of Compas 263

6e De Toppertjes 260,5

Individuelen Klein

1e De Loatkommers 271,5

2e Hakuna Ma’vodka 268

3e Spookies 253

4e De Gangmakers 251

5e De klabanters 249,5
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Praalwagens Punten Praalwagens Punten

1e de Kanslooszen 264 16e CV Albatross’n 180

2e De Flierefluiters 235 17e Amateurtjes 179

3e De Lummels 234 18e CV Gek genog 178

4e ’t Oosterdaip 233 19e Woaghalzen 176

5e Sjoedeldreugers 232 20e De Rommelpotten 173

6e Half om Halven 229 21e De Waailapp’n 164

7e De Struukndukers 221 22e Makke Schoap’n 161

8e Amstelwosten 220 23e De Krekels 156

9e De Schroeters 211 24e Firma ongeregeld 155

10e Luie Donders 210 25e Down Under 147

11e De Dolle duvelkes 201 26e Lup we los 140

12e De Groepsjokers 200 27e De Zoepkippen 140

13e De Bromberen 198 28e Weiteveen on Tour 125

14e Deurzetters 194 29e Helemaal zat 121

15e De Klungels 181 30e CV Roeg & Stroef 91

Individuelen Klein

1e Gangmakers 193

2e Spookies 190

3e Wie genieten 186

4e De Klabanters 179

5e Loatkommers 175

6e Hakuna Ma’vodka 166

Individuelen Groot

1e De Toppertjes 244

2e Miffy 236

3e De dolle dwazen 235

4e Op eig’n wieze 226

5e Miswopdekop 220

6e Knikegels 197

7e Witches of Compas 194

8e Al tied zat 181

9e De Borrel Chickies 179

Uitslag optocht Maandag 24-02-2020
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Dorpshuiswijk zz 43 7894CG Zwartemeer
tel 0591-348848   www.berendsgroencentrum.nl

Rolluiken
Screens
Markiezen
Uitvalschermen

Glazen schuifwanden

Knikarmschermen
Binnen zonwering 
Garagedeuren

Verkoop en montage van:
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Wij zijn Danique Berends (21) en Cimberly 
Berends (19). Wij zijn beide geboren hier op 
Barger-Compascuum maar wonen nu in Barger-
Oosterveld. Ieder jaar komen we terug naar 
Barger-Compascuum om gezellig carnaval te 
vieren.

Sinds dat wij kleine meisjes zijn vieren wij al 
carnaval. Ons hele leven hebben wij al mee 
gedaan aan de optochten hier in Barger-
Compascuum samen met de carnavals groepen 
van onze ouders.

Toen ik (Danique) 
6 jaar was ben 
ik begonnen als 
dansmarieke hier 
op het dorp. Ik vond 
het altijd zo leuk 
om te zien hoe al 
die meiden daar 
stonden te dansen. 
Toen ik eenmaal de 
leeftijd had dat ik 
mee mocht doen 
wou ik dat ook 
meteen. De spanning 
en adrenaline die 
je hebt voor je het 
podium op mag is 

echt bijzonder. Tot op heden ben ik daarom ook 
nog een trots dansmarieke.

Toen ik (Cimberly) 
5 jaar was begon ik 
bij de dansmariekes 
omdat mijn zus 
Danique er ook 
bij zat alleen was 
ik een stuk jonger 
dan de andere 
meiden en ben 
daarom toen naar de 
Dansmariekes van 
Carnavalsvereniging 
de Zeskante Steen 
gegaan omdat ik 
daar meer meiden 
had van me eigen 

leeftijd. Een aantal jaar terug ben ik toch weer 
naar de dansmariekes hier op het dorp gegaan 
en daar ben ik super blij mee.

Met veel verwondering stonden wij altijd te 
kijken naar de bekend making van de prins, 
prinses en hofdames. Beide zijn wij ook echt een 
carnavals kind en leek het ons leuk om samen, 
als zusjes, ook samen hofdame te zijn. En dat 
is gelukt! Wij kijken uit naar een fantastisch 
carnavals weekend. We hopen dat dit er eentje 
word om nooit te vergeten!

Cimberly en Danique
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Een stukje schrijven over mijn prinsessen jaar, of 
beter gezegd: jaren. Dat is al weer even geleden 
zeg.

9 november 2019 was het zover, samen met 
prins Marcel mocht ik het stokje overnemen 
van prins Iegel 54e Robert en prinses Kimberly. 
Een jaar vol veranderingen binnen de 
vereniging. Een compleet nieuw bestuur en 
veel dingen in een nieuw jasje. Waaronder 
ook het bekendmaken van de prins. Want niet 
alleen onze prins Iegel de 55e en hofdames 
werden bekend gemaakt, maar ik mocht ook 
gelijk vanaf het begin dit carnavalsavontuur 
meemaken. Wat was dit fantastisch!

Een geweldig carnavalsseizoen volgde: gezellige 
feestjes bij de zusterverenigingen, activiteiten 
binnen de vereniging enz.

Maar niet alleen had ik het geluk dat ik het hele 
seizoen vanaf het begin mocht meemaken. Het 
was natuurlijk ook nog eens een jubileum jaar, 
dat maakte het wel extra speciaal. Met een 
gezellige jubileum dag en feestavond.

Verslagje prinsessenjaar Lisette
Het carnavalsweekend zelf kan ik heel kort over 
zijn: druk maar fantastisch. Want wat wordt je 
geleefd deze dagen. We hadden een hechte en 
gezellige raad van elf en super hofdames. Dat 
sleept je wel door zon hectische week heen. 
Bovenal hebben we heel erg genoten!

Toen volgde het ‘zwarte gat’ na het 
carnavalsweekend. Na zo’n ontzettend druk 
seizoen was er nu even rust. Maar dat deze 
rust zo lang zou duren had natuurlijk niemand 
verwacht! Een extra jaar als het 1e ‘corona-
prinsenpaar’ volgde. En na 2 jaar was het in 
november 2021 dan eindelijk zover. Op het 
nippertje voor weer een nieuwe lockdown in de 
horeca mochten wij het stokje overdragen aan 
ons nieuwe prinsenpaar: Prins Iegel 56e Nick en 
prinses Bonita.

Die dan dit jaar ook eindelijk hun volledige 
carnavalsseizoen gaan meemaken.

Mijn advies: Geniet met volle teugen en maak er 
een onvergetelijk seizoen van!

Raboclubsupport

Iedereen die gestemd heeft bedankt.

Al jaren doen we mee aan de actie van 
Rabobank, Raboclubsupport.

Ook het afgelopen jaar hebben we weer 
een mooie donatie mogen ontvangen en 
willen daar één ieder voor gezorgd heeft 
bedanken. Noa en Lisette hebben de mooie 
check in ontvangst genomen.
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Limietweg 61
7884 BC

Barger-Compascuum

Tel. (06) 290 676 16
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Al jaren hebben we de mooiste optocht van 
het Noorden. Dit willen we natuurlijk ook graag 
zo houden en daarom zijn we afhankelijk van 
alle leden (praalwagen en loopgroepen) die 
elk jaar weer hun tijd en energie steken in het 
maken van de mooiste creaties. Dit jaar mogen 
we twee nieuwe jonge groepen verwelkomen. 
Allebei deze groepen hebben zich opgegeven 
om mee te rijden met de praalwagens. Dit 
zijn de FuckDuckkers en de Vastlopers. Wij 
zij natuurlijk heel blij met deze aanwinsten. 
We hebben een kijkje mogen nemen bij de 
Vastlopers.

De toekomst voor de optocht
Binnenkomend op een druilige zaterdag in 
de grote schuur bij Robert Menzen valt ons 
gelijke de muziekkeus op, bij alle bouwers 
waar we tot nu toe zijn geweest staat altijd 
wel een geheime zender of iets vergelijkbaar 
op. Hier niet, hier klonk er een dikke beat uit 
de muziekinstallatie op toch wel een redelijke 
volume. Vragend of dit de muziekkeus van hun 
allen is, kregen we als antwoord: Niels moet 
maar ff niet zeuren, dit met een grote glimlach. 
Dit geeft gelijk de sfeer aan de groep: alles met 
een glimlach, alles met plezier en een bepaalde 
soort van humor. 

De Vastlopers 
Op de foto ontbreken: 

Niels Bos, Robbie Prins, Wouter AB, 
Stan Bijl en Lars Velema
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De groep bestaat uit vrienden en vriendinnen, 
in totaal met 14 personen. De groep is al 
opgericht in 2021 maar kunnen dit jaar voor 
het eerst mee rijden in de optocht, oorzaak 
bekend. Eigenlijk liepen ze al ruim 4 jaar voor 
het ontstaan met het idee om een groep te 
beginnen, ze waren toen allemaal zo’n 13 a 
14 jaar. Je kunt wel zeggen met de paplepel 
erin gegooid. Jongens wat hebben jullie dan 
gedaan in de afgelopen jaren dat er niet 
gebouwd kon worden? Geld gespaard, toen 
een kar gekocht. Het volgende jaar deze kar 
verkocht en een srv wagen gekocht die wilden 
we ombouwen tot wagen. Deze is inmiddels 
gesloopt en naar de sloop gebracht (pfff) 
en nu hebben we weer een kar gekocht en 
zo aangepast dat we hier goed en veilig een 
praalwagen van kunnen bouwen. Daarnaast 
moesten we ook diverse gereedschap 
aanschaffen omdat we nog niets hadden, dus 
al met al veel geïnvesteerd.

De naam Vastlopers, hoe zijn jullie aan deze 
naam gekomen? Nou, we hadden weer eens 
een zeer “serieuze” vergadering en toen kwam 
de vraag: hoe gaan we onze groep noemen 
dan? Het bleef stil, het bleef stil en het werd 
stiller totdat Marijn na een half uur zei: het 
loopt ook altijd vast bij ons, we zijn vastlopers. 

Zo is de naam ontstaan en het moet gezegd 
worden deze naam is wel van toepassing op 
ons. We kregen een rondleiding door de schuur 
en wat opviel is dat ze al werken volgens de 
nieuwste technieken. Er staat een aparte tent in 
de schuur waar alle onderdelen van piepschuim 
gemaakt worden en daarnaast zag je dat er 
met foam gewerkt werd die op een vakkundige 
manier “geknipt” en geplakt werd. Al met al 
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ziet het er professioneel en mooi uit. Van hieruit 
stelden we dan ook automatisch de vraag: 
Wat is er belangrijker, meedoen of winnen? 

Eensgezind 
beantwoord, 
meedoen! 
Voor ons is het 
belangrijk om 
gezellig met 
elkaar een wagen 
te bouwen, 

biertje te drinken en plezier te maken. Daar 
gaat het om. En gezien de aanwezigheid van 
de koelkast, grote stapels rode kratten en de 
frituurpan kunnen we niet anders dan dit te 
bevestigen. Ten slotte vragen we als ze nog 
even voor ons willen poseren voor een foto. 
Hoe anders kregen we ook de opmerking: Oh 
als ik dat had geweten hadden ff een luchtje 
opgedaan! Dit zegt 
genoeg. Carnaval zoals 
het bedoeld is, samen 
plezier, borreltje drinken, 
eten en gekkigheid. We 
zeggen de Vastlopers, 
een aanwinst voor 
de vereniging en 
een voorbeeld voor 
de hierop volgende 
generatie.

Zoek de verschillen
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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:
Alle vrijwilligers, in verschillende werkgroepen 
en daarbuiten die ons helpen om dit geweldig 
feest te organiseren

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 optre-
dens. 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

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:
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
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EEN OPTOCHT MET FLAIR
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