
 



 

 
 
  

 
 

Vrijdag 8 februari:    Playbackshow. 
Voor alle leeftijden. 

      Aanvang: 20.00 uur. 
 
 

Zaterdag 9 februari:   Optocht Haarle . 
Doe ook eens mee met 
familie, buren, vrienden of 
kennissen. Voor informatie zie 
elders in dit boekje. 
Daarna feest in de residentie tot    
in de late uurtjes. 

  
 

Zondag 10 februari:  Optocht Heeten. 
Optocht in Heeten, daarna feest 
in onze residentie tot in de late 
uurtjes. 
 
 

Maandag 11 februari:  Kindercarnaval. 
Speciaal voor de allerkleinste 
carnavalsvierders.   
Aanvang 10.00 uur.  
 

 
Maandag 11 februari:        Senioren Carnaval. 

Seniorencarnaval, dit jaar 
in de residentie te 
Mariënheem 
Aanvang 14:00 uur. 
 
 

Dinsdag 12 februari:  Ziekenbezoek.    
     

 



 

  
 
 
 
 
Het was een zondag avond, ik lag lekker te slapen op de bank.  
We hadden net een feestje gehad, dus ik was vol van de ……drank. 
Linda was druk met de was bezig, 
hierdoor was zij wel aanwezig. 
We hadden de deuren al op slot gedaan, 
en plots hoorde Linda een auto gaan. 
 
 
Schrik, schrik het waren 2 mannen, 
die op de deur kwamen rammen. 
Ze vroegen of ze binnen mochten komen, 
is dit werkelijkheid of ben ik nog aan het dromen……. 
 
 
Toen ze eenmaal binnen waren en van een kopje koffie waren voorzien, 
kon ik nog moeilijk tellen tot tien. 
Zullen ze mij of Linda gaan vragen, 
ik heb namelijk altijd deze eer al willen dragen. 
De vraag kwam voor mij, 
ik heb altijd gezegd dit lijkt me fantastisch met mijn vrouw aan mijn zij, 
én met mijn 2 zonen Dyon & Jelle erbij. 
 
 
Prins Ton dat wordt de naam, 
zo wil ik carnaval 2013 ingaan. 
 
 
Ik heb zin om deze eer met jullie te delen, 
zo hoef je je tijdens carnaval 2013 niet te 
vervelen. 
Samen met jullie wil dit groot gaan vieren, 
dus gebruik allen jullie lach spieren. 
 
 
Sluit in de polonaise aan, 
waarin ik, als prins Ton voorop zal gaan. 
Ik zeg 3 maal Alaaf, 
carnaval 2013 wordt super gaaf. 
 
 
Prins Ton 1e. 

 



 

 
 
 
 
 
Ik; “Prins Ton” geboren aan de Haarlerveldweg,  
zoon van Herman en Hermien Willems. 
Getrouwd met Linda en vader van Dyon en Jelle, 
 
Verklaar hierbij: 
 

1. Dat carnaval 2013 een groot succes gaat worden, dat ik samen met de jeugdprins 
Yorick voorop ga in de feestvreugde. 

 
2. Dat ik; “Prins Ton” als jongste prins de boeken in ga, daar ben ik heel trots op. 

 
3. Dat ik in het carnavalsweekend veel bewondering heb voor mijn vrouw en mijn 

ouders die dan harder moeten lopen. 
 

4. Dat ik keer op keer sta te kijken van de inzet van de vrijwilligers in Haarle. 
Hiervoor mijn respect en bewondering. 

 
5. Dat heel Haarle actief deelneemt aan de carnaval 2013. 

 
6. Dat het Sükkewotteldorp het mooiste dorp van Salland is, iets waarop wij trots 

mogen zijn. 
 

7. Dat iedereen het bij één soort drank moet houden, alles door elkaar geeft 
problemen. Ik spreek uit ervaring. 

 
8. Dat ik super veel verwacht van mijn vrienden, buren en familie. Wat ze op touw 

gaan zetten tijdens carnaval 2013. 
 

9. Dat het elk jaar maar flink moet gaan vriezen, anders hebben we niks aan zo’n 
mooie kantine bij de ijsbaan. 

 
10. Dat ik er van uit ga dat het de langste optocht ooit, in de geschiedenis gaat 

worden. 
 

11. Dat carnaval 2013 een groot knalfeest moet gaan worden. Hierbij ben ik jullie wel 
nodig. Dus komt allen, jong en oud voor een knalfeest naar Haarle toe. 

 
Tot slot benoem ik Sükkewottel van het jaar: 
 
Bestuur : MACH  Motor Automobiel Club Haarle 

Joop Cents   Rieky Schotman   
Rosali Bosman  Ton Besten 
Anneke de Bruin  Johan Erfman 

 
Veel respect voor hun inzet in de organisatie van de Cross. Ik weet hoeveel werk het is 
om elk jaar weer en met groot succes, alles te laten slagen. Zij doen dit dan ook 
uitermate goed! 
Dit jaar krijgen ze een ander bestuur, er stoppen een aantal bestuursleden. Dit nadat zij 
zich vanaf het begin (40 jaar) hiervoor ingezet hebben. 
Dus is het op zijn plaats om hen te benoemen tot Sükkewottel van het Jaar. 
  

 



 

 

 

Prins Yorick 1e. 

Ik ben Yorick Veldkamp (11) en 
samen met mijn adjudant Daan 
Hobert (12) ga ik er een heel leuk 
carnaval van maken. Ook dit jaar 
hebben wij weer iets speciaals; Dit 
jaar hebben wij een Sükkewottel van 
groep 8 en dat is Erwin Reimert.  

 
Er is een reden waarom Erwin Reimert Sükkewottel van 
groep 8 is geworden. Maar dat zullen jullie wel merken 
tijdens het carnavalsfeest! 

Omdat de dansmariekes dit jaar 
in de verre minderheid zijn 
krijgen wij hulp van groep 7, 
daar zijn we blij mee. 

Samen met de raad van 11 en 
met mijn adjudant Daan Hobert 
hoop ik er een mooi en gezellig 
feest van te maken. En dat gaat 
zeker lukken samen met  
groep 8 !!! 

ALAAF ALAAF ALAAF. 

Prins Yorick 1e. 

  



 

 

 

Beste Sükkewottels,   

We hebben het jaar 2012 achter ons gelaten, een jaar van bezuinigingen , 
nivelleringen en de broekriem aanhalen geen leuke dingen en het vooruitzicht is 
ook niet echt positief. 

Maar 
 

er is een lichtpuntje, iets om je wel op te verheugen, even de zinnen verzetten, 
uit je dak gaan, gek doen het kan allemaal tijdens het grote feest 
 

Carnaval  2013 van c.v. De Sükkewottels 
 

Voor u ligt het carnavalsboekje van 2013 met alles wat u moet 
weten over de komende carnavalsdagen. 
 
Vele vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest 
met alle voorbereidingen om er weer een grandioos feest van te 
maken. 
 
En ik blijf het benadrukken zonder al deze vrijwilligers en de gulle 
bijdragen van onze sponsoren en adverteerders is er geen carnaval 
mogelijk. 
 
Ik wil nog even aandacht schenken aan ons bingoteam, het vaste bingoteam Is 
er mee gestopt, via deze weg wil ik ze bedanken voor hun tomeloze inzet en 
toewijding van de afgelopen jaren. 
Het leek erop dat we geen nieuwe mensen konden vinden ,maar gelukkig 
stonden er een paar fanatieke bingospelers op die nu het nieuwe bingoteam 
vormen, van af deze plek wens ik hun veel succes en plezier. 
 
Dan nu de reden van dit boekwerk   “er is een nieuwe hoogheid”  wie dat is was 
op moment van schrijven nog niet bekend ,maar ik ga ervan uit dat de Prinsen 
Keuze Kommissie weer een geschikte kandidaat heeft gevonden. 
 
We hebben kunnen zien dat prins Sjaak is afgevoerd, door weer een 
opzienbarende stunt van het stuntteam, en is opgenomen in de prinsengarde. 
 
Voor het volledige programma van onze nieuwe hoogheid met zijn / haar gevolg, 
verwijs ik naar de volledige agenda verderop in dit boekwerk. 
 
Rest mij nog u veel plezier toe te wensen met het lezen van dit boekwerk en ik 
hoop u tijdens de komende carnaval te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos van Kampen 
Voorzitter CV De Sükkewottels 

 



 

 

 

Beste Sükkewottels, 

In mijn mailbox vond ik een tijdje geleden een mailtje namens de werkgroep 
van dit boekje. Hierin stond het dringende verzoek om een voorwoord te 
schrijven voor het alom bekende pak papier dat na het carnavalsgala bij u 
thuis op de deurmat valt. Een week later ontving ik eenzelfde soort e-mail 
met een herinnering en een deadline voor dit stukje. Na het verlopen van 
deze deadline, kreeg ik via Facebook een berichtje. Of ik dat stukkie nog 
even wilde schrijven… 

Op het moment van schrijven heb ik net de jaarlijkse vergadering van de 
carnavalsvereniging achter de rug en wat dit stukje tekst betreft, kwam het aan 
op een persoonlijke confrontatie. Met de staart tussen de benen verliet ik het 
Sportorant en ik besloot de wekker héél vroeg te zetten (09:00), zodat ik in alle 
rust mijn zogenaamde ‘literaire talent’ zijn gang kon laten gaan op dit 
toetsenbord. Dit is ondertussen al behoorlijk goed gelukt, want ik ben al twee 
alinea’s verder zonder ook maar enig zinnig woord te hebben getypt. 

Maar goed. Carnaval, daar ging het over. Toch? Afgelopen jaar mocht ik 
voor het eerst de president uithangen en dat is mij verschrikkelijk goed 
bevallen. Het klinkt wellicht een beetje cliché, maar mij is inmiddels 
duidelijk geworden dat carnaval meer is dan schaamteloze hoeveelheden 
alcohol wegwerken in een minstens net zo schaamteloze outfit. Een kijkje 
achter de schermen heeft mij geleerd dat er een grote groep vrijwilligers 
tijdens deze dagen keihard moet werken om het carnaval mogelijk te 
maken in ons Sükkewotteldorp. En de rest van het jaar ook, daar stond ik 
toch wel even van te kijken. 

Dit jaar mag ik weer proberen om het programma aan elkaar te lullen en om op 
willekeurige momenten een driewerf ‘alaaf’ de zaal in te slingeren. Op het 
moment van schrijven weet ik nog niet wie de nieuwe hoogheid is, maar laten we 
hopen dat het net zo’n topper is als Prins Sjaak en zijn voorgang(st)ers. 

Beste mensen, ik heb er weer zin in en ik hoop dat u dat ook heeft. Laten we 
maar afspreken om er een vies gezellig carnaval van te maken, samen met de 
opvolgers van prins Sjakie en jeugdprins Ruben. Ik ga ervan uit dat dit wel gaat 
lukken!  

Hartelijke groeten, 

Michiel Jansen  
 
President. 

 



 

 

 

Dag Sükkewottels, 

We hebben de onderscheidingen uitgezocht. 
Prins Sjaak is afgevoerd. 
De galaavond is weer voorbij. 
De nieuwe hoogheid is bekend ....... 
kortom, carnaval 2013 kan beginnen. 
  
  
Er staat ons weer een bomvol 
carnavalsweekend te wachten met op 
vrijdagavond de jaarlijkse playbackshow. 
Waar jong en oud z'n dans en 
playbackkunsten vertoond. 
En op zaterdag natuurlijk de optocht waar we jullie natuurlijk in 
grote getale hopen te mogen verwelkomen. Om het daarna in 
Heeten nog eens over te doen en niet zonder de nodige prijzen 
naar het DORPSHUIS te hoeven gaan. 
Waar het feest nog tot in de kleine uurtjes door zal gaan. 
  
Dit is slechts een greep uit het carnavalsweekend. 
  
Wij zullen er zijn en U hopelijk ook. 
  
Tot dan, 
  
Groeten 
Niek & Mark 
Adjudanten 

 

 



 

 
 
 
Beste Sükkewottels 
 
Ja dorpsgenoten, het is weer begonnen. Het carnaval seizoen is 
geopend! Iedereen voelt dat de touwtjes worden aangetrokken, 
maar laat dat geen invloed hebben op ons gezellige carnavalsfeest. 
Dus zet even al je zorgen aan de kant, zodat we ook dit jaar er 
weer een gigantisch groot feest van zullen maken. 

 
Het carnavalsjaar is voor onze hoogheid prins SJAAK weer voorbij, 
nog een klein afscheidswoordje en dan mag hij zich overgeven aan 
het STUNTTEAM. Zij zullen weer voor het nodige spektakel zorgen. 
Prins Sjaak heeft dit jaar zeer goed geregeerd over ons 
Sükkewotteldorp, maar aan alles komt een eind.  
Er komt een nieuwe jaar aan en daar hoort een nieuwe hoogheid bij. 
 
Met onze nieuwe hoogheid gaan wij er dan ook weer volop van 
genieten. We maken er weer een spetterend carnaval van.  
Wie wil nu niet een gezellig feestje bouwen, u toch ook? 
Verzin iets leuks voor de optocht, ga op zoek naar een te gekke act 
voor onze gezellige playbackshow of kom gewoon meegenieten van 
het feestgedruis. Laat je overdonderen door wat iedereen er weer 
van gemaakt heeft. 
 
Dit is het laatste voorwoord dat ik zal schrijven als secretaris van de 
carnaval. Ik geef het roer over aan een andere kandidaat. 
 
Ik hoop dat ik u tegenkom tijdens de bruisende carnavalsdagen en 
dat wij kunnen zeggen dat het weer een fantastisch weekend was. 
 
Tot de carnavalsdagen. 
 
 
 
ALAAF, ALAAF, ALAAF 
 
Ronny van Santen 
 
 

 



 

 
 
 
 
Beste Carnavalsvrienden,  
 
 
Zoals jullie misschien wel weten ben ik alweer een tijdje de 
nieuwe penningmeester. 
Daarom wil ik zoals een penningmeester 
hoort te doen, jullie even laten weten hoe 
belangrijk het is voor de vereniging dat 
iedereen een steentje bijdraagt voor de 
vereniging. 
 
Wij staan elk jaar bij het paasvuur, de 
kermis, de kindermiddag en het 
kerstkransje. Om zo onze kas wat te 
spekken, want zonder inkomen is er geen 
vereniging. 
 
Hiervoor zijn wij afhankelijk van de inzet van 
onze leden, als alle leden bij deze activiteiten 
helpen kan de carnavalsvereniging nog lang bestaan. 
 
Ik wil daarom alle leden ook bedanken voor al jullie inzet, niet 
alleen tijdens de carnavalsdagen maar het hele jaar door. 
 
Verder wil ik iedereen een 
heel mooi en gezellig 
carnaval toe wensen. 
 
 
Met vriendelijke 
carnavalsgroeten, 
Jurgen Wijnberg. 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
Beste Sükkewottels,  
 
De doldwaze dagen komen er weer aan. Niet die van een 
bekende landelijke warenhuisketen, maar de doldwaze dagen 
van de Sükkewottels. En die zijn veel beter! Niet alleen omdat 
ze dichter bij huis zijn, maar vooral omdat ze van en voor 
iedereen zijn. Niet gericht op kopen en geld uitgeven, maar op 
samen feest vieren.  
 
Wat ik zo mooi vind aan de Sükkewottels, is dat ze zich niet 
alleen rondom carnaval inspannen voor het dorp, maar het hele 
jaar door. Voor jong en oud, op allerlei verschillende manieren. 
Zo valt er geregeld iets te doen en te beleven. En dat is van 
levensbelang voor een hechte gemeenschap als Haarle. 
Voor het voortbestaan van een vereniging is het belangrijk om 
tradities in ere te houden, maar tegelijkertijd ook met je tijd 
mee te gaan. Dat hebben de Sükkewottels goed begrepen. De 
prins, de sleuteloverdracht, de optocht, het uitroepen van de 
Sükkewottel van het jaar: allemaal mooie tradities die helemaal 
bij carnaval horen. Tegelijkertijd laten de Sükkewottels in alle 
activiteiten zien, midden in de samenleving te staan en open te 
staan voor vernieuwing. Ze twitteren zelfs (dat wil zeggen, af 
en toe…), zag ik.  
 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat 
het Haarlese carnaval nog een 
lange, doldwaze toekomst in het 
verschiet heeft. 
 
Ik wens u allen veel plezier. Alaaf! 
 
Anneke H. Raven 
 
Burgemeester van de gemeente 
Hellendoorn. 

 



 

 

 

Beste carnavalsvrienden en vriendinnen 

De regeer periode van Prins Sjaak zit er weer op. Ook een carnavalsjaar is zo voorbij. 
Of zoals een wijs filosoof onder invloed  eens memoreerde: ai een bult skik heb vlög ou de tiet 
vörbie! En dat geld zeker voor de carnavalstijd. 

Het was het carnaval waarin we trots de nieuwe wagen van onze Prinsengarde toonden.  
Blij waren we met onze bouwers: Dennis, Jeroen, Tone en Fons (en Gerard maar die wil zijn naam 
nooit genoemd zien). Geheel volgens een oude traditie werd de wagen gedoopt door Pater 
Scholten. Met Steek, met mooie woorden over Bacchus en een lekkere neut voltrok dit feit zich 
vlak voor de start van de optocht . En ja het was weer een super optocht. Voor de prinsengarde 
was de optocht in Heeten vooral erg kort. We waren de enige wagen in Heeten waar één iemand 
één biertje nuttigde. Foei Toch. We werden er dus reglementair uitgehaald. Maar na goede 
gesprekken op topniveau is de prinsengarde dit jaar gewoon weer van de partij. (Willy zal de hele 
tijd wel binnen zitten) 

In de regeerperiode van Sjaak vielen een aantal zaken op: 
Die man kan gewoon met ‘Jan en alleman’ een feest vieren. Hij is er altijd als eerste en gaat als 
laatste weg. Een gangmaker eerste klas. Bovenstaande filosoof zou zeggen: de’n kuj d’r best bie 
hem. Loat ‘m ma skooeem.  

De aangehaalde filosoof zij eens: een ei hoort erbij. Nou daar wist Sjaak wel raad mee. De raad 
van 11 heeft het geweten. En de naaste omgeving ook, hebben we begrepen. 

Tijdens de optocht was het een enorme puinhoop, bij, op en in zijn eigen huis. Of zoals 
bovenstaande filosoof het uitdrukte: opt kapperkaamp is weer’s een Gotze bende. 

Een lelijke prins hoeft blijkbaar geen probleem te zijn. Het is een kwestie van een mooie vrouw 
ernaast. Of zoals de filosoof het zou omschrijven:  Bie Marieke is det lillijke jong van daggenvoorde 
toch wel te proe’m. 
 
Kritisch punt is dat de sportieve talenten van Sjaak ook in dit carnavalsjaar niet echt een enorme 
inpuls hebben gehad. Tijdens de Haarlerbergloop was hij net in staat om het startschot te geven, 
maar daar het toonbeeld zijn van Haarlese spirit ging te ver. Hij keek iedereen met liefde na en 
wachte daarna iedereen, met evenveel liefde weer op. 

Kortom 
Sjaak was niet de Sjaak maar een dondersen goei’n Prins. En 
die kunnen we bij onze garde goed gebruiken. Bij ons geen 
verplichtingen, je hoeft d’r niet voor vrij nemen, je mag doen 
wat je niet laten kunt(en visa versa).  

Terug kijkend op een geslaagd carnavalsjaar 2012 staat de 
nieuwe prins(es) al weer te popelen. Elk jaar toch weer een 
verrassing wie gaat regeren. Maar deze nieuwe hoogheid zal 
met de steun van de raad van 11, dansmariekes en met name 
met carnavalvierend Haarle er vast wel weer een knallend en 
lallend feest van maken. 

De Prinsengarde  

ps. Prinsengardeleden: let’s ophok! 

 



 

 

 

 

Hallo Sükkewotteltjes, 
 
Da sind wir wieder!  
 
 
 
Wij, de dansmariekes, 
hebben weer zin in een nieuw carnavalsjaar. En daar hoort 
natuurlijk ook nieuwe dans bij. Deze zijn we al druk aan het 
oefenen. Met Kim Calkhoven terug op haar oude plek, gaan we 
er helemaal voor. We hopen dat jullie er dit jaar allemaal bij 
zijn, om er met ons een spetterend carnavalsfeest van te 
maken!  
 
Aláaf Aláaf Aláaf 
 
Groetjes de dansmariekes  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

G oetjjjjes de da s a e es



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
Hallo Haarlenaren 
 
Wij zijn het nieuwe bingo team en ook ons is gevraagd 
 om een stukje te schijven voor het carnavalsboekje. 
 
Zoals jullie vast wel weten wordt er elke drie weken op 
donderdagavond een bingo georganiseerd in Sportorant 
Spengendal. De data hiervan kunt u vinden in het 
informatiekrantje. 
 
Elk jaar wordt er in de kerstvakantie 
ook een kinderbingo georganiseerd. 
En natuurlijk wordt er elk jaar een 
kindermiddag georganiseerd, dit jaar 
wordt deze op 18 augustus 
gehouden. Maar deze middag kan 
alleen doorgang vinden als de bingo 
goed wordt bezocht. 
 
Dus mensen kom voor een gezellige avond eens een gokje 
wagen op de bingo. 
 
Verder wensen wij de hoogheid, 
een mooie regeerperiode toe. 
En alle dorpsgenoten een heel 
mooi carnavalsfeest. 
 
 
Groeten het Bingoteam 
 
Henriëtte Ten Have,  
Annie Schoorlemmer,  
Anneke Wijnberg,  
Monique Maatman en  
Linda Heethaar. 
 

 



 

 

 

Hallo Carnavalsvierders, 
 
Afgelopen jaar, ja dat was me er een. 
Dit maak je maar 1 keer mee vertelden ze tegen mij, en dat is eigenlijk 
best wel jammer. Het waren fantastisch mooie dagen.  
Nu ik dit zo op papier zet komen er weer van die mooie beelden voor in 
gedachten.  
 
Schitterend die galaavond en 5 dagen feesten. 
Toch is het niet bij die paar dagen feesten gebleven. 
Carnaval op zich duurt maar 5 dagen zeiden ze, bij ons wel 5 maanden. 
Wat’n kroam in de tuin. Maar dat geeft niks, ik ben zelf ook niet altijd 
onschuldig. Het is gewoon mooi om te zien hoe anderen er ook van 
kunnen genieten. 
  
De mensen die kijken naar de optocht, iedereen die aanwezig was tijdens 
de carnaval maar ook degene waar we thuis zijn geweest.  
Ik kan dan ook alleen maar zeggen dat het een fantastisch mooi jaar is 
geweest met een hele hoop mooie herinneringen. 
 
En dat je soms de volgende dag niet meer 
alles weet, is heel normaal zeggen ze. 
Dat hoort er ook een beetje bij.   
 
Ik wens de nieuwe prins of prinses dan ook 
veel plezier toe en hoop dat deze er net zo 
van gaat genieten als ik dat samen met 
jullie heb gedaan. 
 
Als laatste wil ik de Sükkewottels hartelijk 
bedanken voor al het geen wat mij is 
overkomen. En tenslotte wil ik jullie een 
compliment geven voor de avonden dat 
jullie mij persoonlijk naar huis hebben 
gebracht, echt wat een service. 
 
 
 
 
Ex-Prins Sjaak de 1e .  

 



 

 

 

Ex-Jeugdprins Ruben 1e. 

In 2012 mocht ik jeugdprins zijn en samen met iedereen in 
mijn klas het carnavalsfeest vieren. 
Arrie was dit jaar mijn adjudant, alle jongens de raad van 11. 
De meisjes waren de dansmariekes. 
Wat we met de klas zelf hadden bedacht was de rol van NAR. 
Thijs Wolterink die eigenlijk het hele jaar al de nar van de klas 
was geweest mocht dit ook tijdens de carnaval zijn. 

Eén van de redenen waarom het gaaf is om in 
groep 8 te zitten is dat je met de klas het 
carnaval gaat vieren. Ik vond het ook best 
bijzonder om de jeugdprins te zijn. De 
optocht vond ik het leukst. De mooie wagen 
hard heen en weer schudden. De confetti op 
iedereen mikken (we waren telkens wel erg 
snel door de voorraad heen ) 

Ook mocht ik als jeugdprins de kermis op 
vrijdag openen. Best stoer eigenlijk. 

De nieuw jeugdprins of prinses is nu 
bekend. Groep 8 zal samen met Juf 
Mirjam er vast weer een knalfeest van 
maken. Zowel in het dorpshuis als op 
school. Als jullie net zoveel “SKIK” 
hebben als wij hebben gehad dat komt 
het helemaal goed 

Heeeeeeel veel plezier !!! 

Ex-Jeugdprins Ruben 1e. 

 



 

 
 
   
 

Vrijdag 8 februari 2013 is het weer zover: 
 
 
Het carnaval barst weer los en zoals altijd beginnen  
we met een übervette playbackshow! 
 
 
Heeft u altijd al uw favoriete 
artiest willen nadoen?  
Dan is dit uw kans.    
 
Zoek wat mensen bij elkaar en 
maak er een leuke act van. 
 
 
We zien jullie graag op de bühne!  
 
 

Stuur je opgave vòòr 25 januari 
2013 naar emailadres: 
playback@sukkewottels.nl 
 
Deze email moet voorzien zijn van: 

 Naam van de artiest 
 Titel van het liedje 
 De namen van de deelnemers 
 Een adres voor de vrijkaartjes 
 Mp3 bestand van het liedje 

 
 
 
 
De muziek mag maximaal 5 min. duren 
Geef je op tijd op, want vol =vol 
 

 



 

 
 
 
 
Op zaterdag 9 februari zal de bonte en de gekste carnavalsstoet door de 
kleurrijkste straten van ons Sükkewotteldorp trekken. 
 
Om 14.00 uur zal het startschot worden gegeven. 
De optochtcommissie hoopt dat er hele families, bekenden, kameraden, buren en 
buurtschappen aan deze bonte stoet zullen deelnemen. 
Iedereen kan en mag meedoen, van jong tot oud. 
  
Wij stellen zoals gewoonlijk weer vele prijzen beschikbaar. 
Voor nieuwkomers in de categorie wagens is er een extra bonusprijs. 
Ook zijn er weer bekers van de publieksjury, in elke categorie één.  
Startgeld is er voor de categorieën: wagens en groepen vanaf 6 personen. 
 
Deelname is mogelijk in de volgende categorieën:  

- Wagens 
- Groepen vanaf 6 personen 
- Groepen t/m 5 personen 
- Eén- en tweelingen + fietsen en karretjes 

 
Mag er, waar wij op hopen, in een categorie veel deelname zijn, dan worden er 
meerdere prijzen uitgereikt. Voor de kinderen worden de prijzen en/of startgeld op de 
kindermiddag uitgereikt. 
Voor de volwassenen worden de prijzen en/of startgeld op de zondagmiddag uitgereikt. 
 
Opgave optocht: 
 
Opgave voor de optocht is mogelijk op zaterdag 9 februari van 10.30 uur tot 11.30 uur 
in onze residentie (Dorpshuis Cultura). 
Dit is voor groepen vanaf 6 pers, groepen t/m 5 pers, één- en tweelingen 
+ fietsen en karretjes. 
Voor wagens is dit mogelijk tot en met donderdag 7 februari bij:  
Hilko Spoolder Tel.  0548 - 596282 
 
*Bij opgave ontvangt u een startnummer, gelieve deze na de optocht in 
te leveren bij één van de optochtcommissieleden.  
(bij niet inleveren geen start/prijzengeld) 
 
Route optocht:  zie t.z.t in dorpskrantje. 
 
Bewoners die aan de route wonen, worden vriendelijk verzocht hun auto’s  
zo te parkeren dat de carnavalsoptocht hier geen hinder van ondervindt. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Namens de optochtcommissie wensen wij jullie nog veel plezier met 
de voorbereidingen voor de optocht.  
 
De optochtcommissie: Cor Ten Hove, Gerard Schotman,  

Roy Albers en Hilko Spoolder. 
   

 

en vanaf 6 personen.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 10 februari komen de mensen 
die meedoen aan de optocht in Heeten 
op het kerkplein bijeen, om vanaf hier 
gezamenlijk te vertrekken naar Heeten.  
 
Na de optocht komen we met z’n allen  
terug naar Haarle om kleintje carnaval  
te vieren in onze eigen residentie 
“Dorpshuis Cultura”. 
 
Dus allen die wel of niet naar de optocht in Heeten 
gaan kijken, of meedoen, kom nadien gezellig een 
feestje bouwen. 
 
  

 



 

 
 
 
 
Deze ochtend is speciaal voor de kinderen uit Haarle.  
We gaan deze ochtend met z’n allen vieren, met de nieuwe Jeugdprins, 
Jeugdadjudant, Jeugdraad van Elf en Jeugddansmariekes. 
 
Deze ochtend hebben we o.a.: 
 De Proclamatie van de Jeugd-Prins. 
 Optredens van (Jeugd) Dansmariekes. 

 
Verder zeggen we nog niets, want dit wordt een 
verrassingsochtend. 
Dus ben je nieuwsgierig kom dan 
maandagochtend naar het dorpshuis. 
 
 
Sükkewottels Online: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk de website van de Sükkewottels eens.  
Op de site staan onder andere foto’s en actuele informatie over 
carnavalsvereniging de Sükkewottels.  
 
Het internetadres is:  www.sukkewottels.nl  

 



 

 
 
 
Seniorencarnaval, 
 
Bij het verschijnen van het carnavalsboekje is het 
afscheid van prins Sjaak reeds geschied. 
Wij, Stichting Welzijn Ouderen Haarle, danken Prins Sjaak voor 
zijn inzet tijdens het carnavalsjaar 2012. 
 
Evenals voorgaande jaren worden ook 
wij in 2013 weer betrokken bij het 
vieren van carnaval. 
 
De senioren gaan dit jaar weer de 
carnavalsmiddag vieren samen met de 
senioren uit Mariënheem. Wij hopen dat 
de senioren uit Mariënheem en Haarle 
met velen gehoor geven aan deze uitnodiging.  
 
Wij wensen de nieuwe Prins(es) in Haarle alvast veel wijsheid 
en een feestelijke regeerperiode toe. 
 
Ook wensen wij de carnavalsvereniging en alle betrokkenen 
veel succes toe met alle voorbereidingen zodat het weer een 
geslaagd carnavalsfeest wordt voor iedereen. 
 
St. Welzijn Ouderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 

 
Residentie : DORPSHUIS CULTURA 
Bank  : Rabobank Haarle 
    nr.:1182.05.994 
K.v.K.  : Hengelo 410 301 370 000 
Secretariaat : Wolterinksweg 36 
    7448 AH  HAARLE 
    TEL:0548 - 852327 

Bestuur 
Voorzitter   : Jos van Kampen   
Secretaris  : Vacature 
Penningmeester : Jurgen Wijnberg 
Leden   : Nick Heethaar 

 : Jeroen Schoorlemmer 
 : Roy Blankhorst 
 

President   : Michiel Jansen  
 

Adjudant : Nick Heethaar 
  : Mark Schotman 

 
Raad van Elf: 
 

Dennis Albers Stefan Hutten Jos Ruiter 
Bastiaan Bergboer Mitchel van Kampen Jeroen Schoorlemmer 
Remco Bergboer Hans Kemper Mark Schotman 
Roy Blankhorst André Langkamp Peter Westendorp 
Martijn Blankhorst Marc Nijenhuis Silvo Wijermars 
Nick Bloeme  Ramon Raamsman Jurgen Wijnberg 
Maurice Boksebeld Frans Rietman Gerben Withaar 
Koen Groote Stroek Fons Ruiter  
   

Leidster Dansmariekes:  
 

Kim Calkhoven 
 

Dansmariekes: 
 
 
 

 Kelly Bijvank Mirre Reimert Bo Wijnberg 
Milou Kemper Wiep Reimert 
Nadhie Laing Lois Tibben  

 



 

 
 
 
Prinsengarde:      Jeugdprins(es): 
 

1973: Jo Poppe  † 
 

1974: Anton Kemper (Passink) 
1975: Herman Schoot Uiterkamp 
1976: Johan Rodijk  † 
1977: Jan Schippers 
1978: Anton Smeenk 
1979: Willem Kemper 
1980: Gé Knobben 
1981: Jan Willemsen  † 
1982: Antoon Kemper  † 
1983: Anton Wolterink  †
1984: Herman Hofstede 1984: Barbara Linnartz  
1985: Martin Hoonhorst 1985: Natasja Besten 
1986: Jan Schoot-Uiterkamp 1986: Roy Nije Bijvank 
1987: Henk van Rhee  † 1987: Daniëlle Besten 
1988: Anton Hoonhorst 1988: Roy Calkhoven 
1989: Herman Wichink  † 1989: Koen Blankhorst 
1990: Theo van Overbeek 1990: Pascal Raamsman 
1991: Anny Krukkert 1991: Roel Wagenmans 
1992: Cyriel Kemper 1992: Robbert Heuven 
1993: Gerard Albers 1993: Kim Calkhoven 
1994: Gerard Krukkert 1994: Michel Albers 
1995: Maria Jonkman 1995: Matthew Merjenburgh 
1996: Henk Hobert 1996: Dennis Bloeme 
1997: Harry Reimert 1997: Casper Nijenhuis 
1998: Frank Spijkerman 1998: Ted Krukkert 
1999: Marja Kemper 1999: Chiel Boksebeld 
2000: Geert Nahuis 2000: Dennis van Breen 
2001: Willy Tijs 2001: Bob Kemper 
2002: Joke Jansen Holleboom  2002: Michiel Jansen 
2003: Ben Bloeme 2003: Mart Hoonhorst 
2004: Henriëtte Linthorst 2004: Jasper Tibben 
2005: Richard Tibben 2005: Anika Laing 
2006: Martine Knobben 2006: Bas Vree-Egberts 
2007: Peter Cents 2007: Stef Bloeme 
2008: Marco Groote Schaarsberg 2008: Robin van ‘t Erve 
2009: Esther Marsman 2009: Jelle Besten 
2010: Eduard Bessembinder 2010: Hilde Ruiter 
2011: Demis Galgenbeld 2011: Eline van Ommeren 
2012: Sjaak Daggenvoorde 2012: Ruben Groote Schaarsberg 

 

 

 

  



 

 
 
Sükkewottel van het jaar: 
 

1984: Jan Raamsman 1999: Theo Geuyen 
1985: Theo Wijnberg 2000: Harry en Bets Wolterink 
1986: IJsclub Haarle 2001: Doortje Giesen 
1987: de Zonnebloem 2002: Ben Kottink 
1988: A.B.C. Weykamp 2003: Jan Besten 
1989: G.J. Nije Bijvank  †  2004: Eef Wiggers   
1990: Anton Wichink en Annie Wichink  †  2005: Ton Knobben 
1991: Marie van Schooten 2006: De Donderse Deerns 
1992: Hein en Minie Tibben 2007: Anton ten Den en Wim Verhoef  †
1993: Pastoor Meijerink  †          2008: Houtdorpcommissie 2007 
1994: Harrie Kemper (Graven Gerrit) 2009: Molly Miller 
1995: Dameskoor 2010: Peter Rodijk 
1996: Ons Genoegen 2011: Kermiscommissie 
1997: Theo van Overbeek 2012: Stichting Dappere Thijn 
1998: Antoon Nijenhuis 

 
Oppersükkewottel:  
 
Anton Oldeboer 
 

Ereleden:  
 
 

Jan Willemsen  †          Els Willemsen            Henk Albers   
Cyriel Kemper          Gerard Schotman   Henk Nijenhuis 
Ben Heethaar 
 

Lid van verdienste: 
 

 Theo Wagenmans     Marinus Huis in’t Veld   Cor ten Hove          
 Henk Laing                 Toon Smeenk            Alfons Wijnberg                    
Hans Nijkamp  † 

 

Ondersteunende leden: 
 

Roy Albers Marleen Boksebeld Marije Kruiper 
Johan Arfman Kira Heethaar Dinja Linthorst 
Amy Besten Deniece Hobert Hilko Spoolder 
Leonie Boksebeld 

 
 

Wotteltrekkers: 

 
 
 

Johan Arfman     Ben Heethaar    Jeroen Schoorlemmer Peter Westendorp  
 

 



 

 
 
 
 
Beste Carnavalsfanaten, 
 
Allereerst hartelijk dank aan al onze adverteerders 
en sponsoren die hun bijdrage hebben geleverd. 
Zonder hen was de totstandkoming van dit boekje 
niet mogelijk geweest. 
 
 
Misschien heeft u nog leuke carnavalsfoto’s van 
uzelf, buren, vrienden of familieleden? 
Ook sterke of mooie verhalen zijn van harte welkom. 
Speel ze aan ons door naar emailadres: 
boekje@sukkewottels.nl. 
 
 
Tot slot wensen wij u een te 
gekke, zotte en leuke 
carnavalstijd toe. 
 
 
 
De Redactie: 
 
Johan Arfman 
Bastiaan Bergboer 
Koen Groote Stroek 
Ben Heethaar 
Gerard Krukkert 
Frans Rietman 
Wilke Rietman 
Theo Wagenmans 
Gerben Withaar 
  
 
 
 
  

 



 


