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Beste Carnavalisten

Voor u ligt de nieuwe editie van de Stiekelkrant. Op het moment dat 
we bezig zijn met het maken van deze krant kijken we eens in de vorige 
editie, jaargang 2020. Gelijk denken we, klopt dit wel? Het is nu begin 
2023, wat is er toch allemaal gebeurd? Wat hebben we allemaal gemist? 
Wat er allemaal gebeurd is in de wereld weten we 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. Carnaval: maanden 
samen werken aan een leuke wagen of creatie voor de optocht.

Samen vele weekenden en avonden een gezellige borrel drinken.

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

Rest ons niets anders dan u veel plezier te wensen bij het lezen van deze 
Stiekelkrant dat het een onvergetelijk carnavalsfeest mag worden.

Het bestuur van cv ‘tStiekelzwien
Heb je vragen, wil je lid worden, ons sponsoren of iets anders kun je ten 
alle tijden bij ons terecht via de volgende adres:
Algemeen : info@cvstiekelzwien.nl
Sponsoring : sponsoring@cvstiekelzwien.nl
Optocht : optocht@cvstiekelzwien.nl
Jeugd : jeugd@cvstiekelzwien.nl
Lendenadministratie : leden@cvstiekelzwien.nl

Woordje en informatie



Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Facility P(artner) B.V.
David Livingstonestraat 7
7825 AE Emmen

- Bedrijfsbrochures
- Formulieren (Ketting- en losbladig)
- Bloks
- Mailings
- Etiketten (Zigzag, rol en A4)
- Etiketteersystemen
- Tickets (toegangskaarten)

Grafi sche producties en aanverwante 
dienstverlening waaronder mailings en 
vormgeving tot in 3D.

M 06-11006106
E info@facility-p.nl

Rolluiken
Screens
Markiezen
Uitvalschermen Glazen schuifwanden

Knikarmschermen
Binnen zonwering 
Garagedeuren

Verkoop en montage van:

De Luifel bakt al

65 jaar
uw frites en snacks klaar!

Ook tijdens Carnaval zijn we weer present,
we wensen jullie alvast een ..we wensen jullie alvast een ..

 

.. fantastisch carnavalsweeke
nd!
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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 afsluitng
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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Voor vertrouwde service en kwaliteit

Mr Ovingkanaal OZ 1-A Klazienaveen | 0591-312420
www.autobedrijfgerdes.nl

Eikens-Metaal
Saffraan 23
7892 AH Klazienaveen
info@eikens-metaal.nl



Uitzenden - Payrolling - Detachering - Werving & Selectie

www.topwork.nl    emmen@topwork.nl
(0591) 64 75 14    Emmen

TOPPERS WERKEN BIJTOPWORKUitzenden - Payrolling - Detachering - Werving & Selectie

www.topwork.nl    emmen@topwork.nl
(0591) 64 75 14    Emmen

TOPPERS WERKEN BIJTOPWORK

Uitzenden - Payrolling - Detachering - Werving & Selectie

www.topwork.nl    emmen@topwork.nl
(0591) 64 75 14    Emmen

TOPPERS WERKEN BIJTOPWORK

Uitzenden - Payrolling - Detachering - Werving & Selectie

www.topwork.nl    emmen@topwork.nl
(0591) 64 75 14    Emmen

TOPPERS WERKEN BIJTOPWORK





Let’s Plant Kaswinkel • De Langendijk 1, 7891 TD Klazienaveen 
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SLAAPCOMFORT

Doorndistel 25 | Klazienaveen | Tel. 0591-390550
verkoop@hake.nl | www.hake.nl

Scan de QR 
en like onze 

Facebookpagina.

fijne CarnavalfijneBeleef
het

slap
en

SLAAPCOMFORT

Doorndistel 25 | Klazienaveen | Tel. 0591-390550



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 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

Een speciale dank

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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Reduceer  
      jouw CO2footprint!

greeneleplant.com

Zonder gedoe Co2 compenseren? 
Met het poten van jouw eigen boom of m2

olifantengras reduceert Green Eleplant 
de Co2 footprint van jouw bedrijf. 
Gewoon in Drenthe. 

Reduceer  Reduceer  R
      jouw 
R
      jouw 
Reduceer  
      jouw 

educeer  Reduceer  R
      jouw 
Reduceer  R CO2footprint!      jouw footprint!      jouw COfootprint!CO

greeneleplant.com

Zonder gedoe Co2 compenseren? 
Met het poten van jouw eigen boom of m2

olifantengras reduceert Green Eleplant 
de Co2 footprint van jouw bedrijf. 
Gewoon in Drenthe. 
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Limietweg 61
7884 BC

Barger-Compascuum
Tel. (06) 290 676 16

(0591) 62 94 30 Bouwcenterdietwee.nl
Pioniersweg 7, Emmen/B.O. Veld info@bouwcenterdietwee.nl



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.
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Het Stiekelzwien vooruit ……………

Programma Carnaval 2023
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 offi  cieel 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: 15 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: 16 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 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 liefh ebbers karaoke Kom 
allen om samen met Prins Iegel de 
58ste en zijn gevolg een geweldig 
feest te vieren.
Dit prachtige 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

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

Dinsdag: 25 maart
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

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.



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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De laatste jaren werden geteisterd door Corona 
en hebben we niet op de manier zoals we gewend 
zijn Carnaval kunnen vieren. Hebben wij dan als 
vereniging stil gezeten en helemaal 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, sms actie en 
natuurlijk prijzen voor de mooist verklede personen, 
dit alles Live in de kamers via onze master Kevin 
”Gustu” Gustin. Hierbij waren leuke prijzen te 
winnen zoals hieronder, een cartoon voor de best 
verklede leden die avond.

We hadden dit jaar ook drie jubilarissen, deze 
hebben we de oorkonde later thuis gebracht.

Introductie van ons eigen bier, het Stiekelbier. Een 
mooi blond biertje gebrouwen in bij een lokale 
brouwerij in Emmen. Het product is samengesteld 
en geproefd door onze prins Iegel en een aantal oud 
vorsten.

Terugblik
Nadat het biertje door deze bijzonder commissie 
was goed gekeurd konden we proeverij 
organiseren bij de Buuf. Deze werd bijzonder 
goed bezocht en hebben van hieruit direct een 
aantal bestellingen kunnen plaatsen.

Prins verkiezing
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 as zaterdag 12 november 
er weer Corona regels gelden.

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 ------------

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 afb reken 
en opruimen. Op z’n zachts gezegd, voor ons 
allen grote teleurstelling. Komt er nog wel een 
feest dan? Als we nog een feestje konden houden 
hadden we iets, echter de voortekenen leken niet 
echt positief.

Eind januari kwam er steeds meer druk vanuit 
de verschillende branches om toch weer 
meer toe te laten, en ja hoor een week voor 
het carnavalsweekend werd er gefl uisterd 
dat 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 had 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.



goedendag@krasfysiotherapie.nl

0591 349941

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

  Covid herstelrevalidatie

  Manuele Therapie

  Dry Needling

  Oedeemtherapie

  Oncologische revalidatie

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



CONTAINERS / AFVAL

In onze recyclinghal, met alle benodigde vergunningen, verwerken wij diverse afvalstromen.
Met een team van vakkundige medewerkers leveren wij afvalcontainers tot +/- 25 kilometer vanaf Klazienaveen.

Hoe dichter bij, hoe voordeliger ons tarief!

Karren met puin en overige afvalstoff en nemen wij graag in op onze 
stortloca� e in Klazienaveen.

Met een groot aanbod aan opleggers en trailers verzorgen wij voor diverse 
opdrachtgevers aan en afvoer van recyclebare stoff en,grondstoff en, 
agrarische reststromen, bouwmaterialen, machines en electromotoren.

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland en Duitsland.

Naar wens van diverse opdrachtgevers werken wij met een truck 
uitgevoerd met een hybride autolaadkraan, waarmee wij diverse 
hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Onze klanten zijn erg blij met deze oplossing, omdat er een hele 
werkdag s� l en zonder uitstoot mee gewerkt kan worden. Voor 
ons is hybride technologie één van de duurzame systemen in het 
wagenpark om klanten zonder of met minder uitstoot te kunnen 
laten werken, naar de steeds groener wordende eisen in Nederland.
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WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE CARNAVALWIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE CARNAVALWIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE CARNAVAL

Al meer dan 10 jaar een begrip!

WIJ ZIJN DE

DE TEXTIEL DRUKKERIJ
VAN NOORD-NEDERLAND!

WIJ BEREKENEN GEEN STARTKOSTEN ! 
KAN AL IN KLEINE OPLAGES GELEVERD WORDEN.

DOOR TRANSFERDRUK, GEEN PRIJSVERSCHIL MEER 
IN 1 OF MEERDERE KLEUREN LOGO’S !

ALTIJD TOP KWALITEIT 
KLEDING EN DRUKWERK 

VOOR HELE SCHERPE PRIJZEN !

VOOR VERDERE INFORMATIE:  TEL. 0591 - 531 737
WWW.DRUKKERIJHERMANS.NL   -  MAIL: INFO@DRUKKERIJHERMANS.NL

VAN ECHTENSTRAAT 14 - 7891 LM KLAZIENAVEEN

WILT U 10% KORTING OP UW BESTELLING VOOR CARNAVAL ?

 PLAATS DAN EEN BESTELLING VOOR 7 FEBRUARI 2023 VANAF  EURO.250,00
WIJ BEDRUKKEN GELEVERDE- EN AANGELEVERDE KLEDING.



Rosenmontag
EEN OPTOCHT MET FLAIR

Langestraat 121
7891 GH Klazienaveen

0591-313709
www.flairfashion.nl


