
 



 

 

 
 
  

 
 

Vrijdag 28 februari:    Playbackshow. 
Voor alle leeftijden. 

      Aanvang: 20.00 uur. 
 
 

Zaterdag 1 maart:    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 2 maart:   Optocht Heeten. 
Optocht in Heeten, daarna feest 
in onze residentie tot in de late 
uurtjes. 
 
 

Maandag 3 maart:   Kindercarnaval voor alle kinderen. 
Peutercarnaval aanvang 10.00 uur.  
Kindercarnaval aanvang 13:30 uur 
 

 
Maandag 3 maart:         Senioren Carnaval. 

Seniorencarnaval in de 
residentie te Mariënheem 
 
 
 

Dinsdag 4 maart:   Ziekenbezoek.    
     



 

 

  
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Zit ik op een woensdagavond lekker languit op de bank voetbal te kijken, word ik 
gebeld door een bekende. Zijn zwager heeft de lastoorts van zijn lasapparaat 
kapot. Hij vraagt of wij deze bij ons op de zaak kunnen repareren, en of hij deze 
nog kan brengen. Geen probleem zeg ik en even later staan er twee mensen bij 
mij aan de voordeur met een tas. 
 
De tas wordt geopend en er zit inderdaad een toorts in, maar hier mankeert niets 
aan. Op dat moment zie ik dat nummer twee ook een tas bij zich heeft en ze 
vragen of we even apart kunnen zitten. We gaan in de keuken zitten, de meiden 
gaan naar bed en Margaret blijft in de kamer zitten. 
 
De tweede tas wordt geopend, er komt een grote pluim uit en ja hoor, de steek 
van Prins Carnaval komt eruit. Ik was stomverbaasd en mijn eerste reactie was 
dan ook: Nee, ik ben toch veel te oud!! 
 
Maar ze bleven maar aandringen en slijmen, (inmiddels hadden we ook de eerste 
bierflesjes al geopend) en ik heb mijn vrouw er maar bij gehaald. Die was dus 
net zo verbaasd als mij, en begon hard te lachen. Haar reactie was vervolgens 
dat ik het zelf moest beslissen, maar als ik het zou doen zou zij volledig achter 
me zou staan. Ook de opmerking: jou kennende, als je het niet doet heb je over 
tien jaar nog spijt. Met het feit dat ik ooit eens gezegd heb: als ze me vragen zeg 
ik geen nee, werd het voor mij helemaal duidelijk. 
Ik word Prins Carnaval 2014!!! 
 
Ik heb er enorm veel zin in, het zullen 
ongetwijfeld bijzondere en misschien wel 
zware dagen worden, maar ik ga er vanuit 
dat het één groot feest wordt met een mooie 
gala avond, spetterende playbackshow en 
geweldige optochten in Haarle en Heeten. 
Ook het ziekenbezoek, het kindercarnaval en 
het ouderencarnaval lijken mij hartstikke 
leuk om mee te maken. 
 
 
Kortom: komt allen, zoveel mogelijk, en we 
maken er samen een mooi feest van. 
 
Prins Rob 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ik,  
Prins Rob, 
geboren in het door Haarle alom geliefde Heeten, 
wonende aan de Wiegersstraat, 
zoon van Antoon en Toos Bijvank,  
getrouwd met Margaret Besten (van Oarns Jan) 
vader van Kelly en Laura 
 
verklaar hierbij: 
 

1. Dat ik voorop zal gaan in de polonaise en mijn uiterste best zal doen om 
samen met de jeugdprins/prinses en jullie Carnaval 2014 tot een 
geweldig feest te maken. 

 
2. Dat mijn vrouw en dochters tijdens Carnaval ’s morgens en ’s avonds de 

hond mogen uitlaten. 
 

3. Dat mijn achternaam Bijvank is, hoeft echt geen Nij of Nije voor 
geschreven worden. 

 
4. Dat ik waarschijnlijk de oudste prins van de Sükkewottels ben 

 
5. Dat ik blij ben dat het plein en de dorpskern eindelijk klaar zijn. Mooi geworden, had alleen 

een kroeg aan het plein moeten zitten. 
 

6. Dat ik hoop dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de optocht. In het bijzonder 
natuurlijk de beide families, buren, kameraden, handbal, voetbal en helpers oud ijzer actie. 

 
7. Dat ik het jammer vind dat ik mezelf geen droadnagel kan noemen. Er is mij gezegd dat je 

dan in Haarle geboren moet zijn. 
 

8. Dat ik het ooit wel goed zal maken met de Wiegerties. Tot vandaag dachten ze dat ik met 
hun mee zou lopen in de optocht, maar dat gaat dus nu niet door. 

 
9. Dat ik me ook verheug op de optocht in Heeten. Haarle siert al jaren de optocht in Heeten 

en dat zal dit jaar niet anders zijn. 
 

10. Dat ik bij voorkeur graag de wit/rode kleuren van Haarle of de rood/gele kleuren van Go 
Ahead Eagles in de optocht wil zien. Liever geen blauw, krijg je alleen maar hoofdpijn van. 

 
11. Dat ik veel respect heb voor de vele vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en 

organisaties in Haarle. Heel belangrijk voor de leefbaarheid in Haarle. 
 
Vandaar ook mijn benoeming tot Sükkewottel van het jaar: 
 
Werkgroep E&T (Events en Trips) 
 
Deze enthousiaste groep jongeren organiseert evenementen, tripjes en 
activiteiten voor de jeugd in Haarle. De jongere en oudere jeugd komen samen 
en dan ook nog vaak in Haarle. 
Is er een groot evenement ver weg, dan regelen zij het vervoer. Geweldig voor 
de jongeren maar ook de ouders zijn hier blij mee. 
 
Daarom mijn keuze : Sükkewottel van het jaar 2014 – werkgroep E&T !!!!  
 
 



 

  

 

 

 

 Prins Siebren de 1e . 

 

Hallo, ik ben Siebren Brinkhuis (11) en 
mijn adjudant heet Jill v.d. Toorn (11). 

 

Ook dit jaar hebben we weer iets 
speciaals, maar dat blijft voorlopig nog 
even geheim. Ik probeer er voor te zorgen dat dit het 
leukste carnaval ooit wordt.  

 

Ik vind het heel leuk dat ik 
gekozen ben voor jeugdprins-
carnaval. Hopelijk maken wij er 
met groep 8 weer een heel leuk 
feest van. Dit jaar kan iedereen 
in de raad van 11 en er zijn 
genoeg dansmariekes.  

 

Bedankt voor het lezen 

En tot ziens!  

Alaaf…. Alaaf…. Alaaf!   

 



 

 

 

 

 Beste Sükkewottels 
 
 
Een nieuw carnavalsjaar is aangebroken. 
Een jaar vol veranderingen en vernieuwing, voor iedereen en 
ook voor mij. 
Als nieuwe voorzitter werd mij gevraagd om de carnavalskar te 
trekken. Ik zei toen, dat doe ik al. 
Door als worteltrekker (chauffeur van de raadswagen) tijdens 
onze grandioze optocht de “kar” door 
Haarle te rijden. 
Maar dat was niet alleen de bedoeling. 
 
Samen met het bestuur, de nieuwe 
prins(es), raadsleden, dansmariekes en 
verder alle andere leden, zullen we ervoor 
zorgen dat we U dit jaar weer voor alle 
Sükkewottels een fantastisch 
carnavalsfeest neer gaan zetten. 
 
Dat gaat zeker lukken, d.m.v. alle activiteiten die we  
organiseren. En vooral door de goede inzet van alle leden het 
hele jaar door, kunnen we het weer rondzetten. 
 
Dus beste Sükkewottels; ik zie jullie graag weer, tijdens de 
carnavalsdagen in onze residentie aan de Molenweg om er een 
(om in trekker termen te spreken) “FULL PULL”  carnavalsfeest 
van te maken. 
 
Een drie werf Alaaf.  
 
Jeroen Schoorlemmer 
Voorzitter Cv de 
Sükkewottels 
 

 
. 
 



 

 

 

 

Beste Sükkewottels, 
 
Daar is ‘ie dan: de carnavalsglossy voor het jaar 2014. Op het moment dat u dit leest, 
heb ik net de gala avond achter de rug en strompel ik op een frisse ochtend met frisse 
tegenzin door het dorp om dit pak papier te verspreiden. Vaak gooien we het niet op uw 
deurmat, maar laten we het net een beetje uit de brievenbus steken, zodat we de 
brievenbus horen klepperen als u hem eruit trekt. In de meeste gevallen is dat geklepper 
eerder te horen dan dat ik het oprit heb kunnen verlaten…  
 
Hieruit trek ik de conclusie dat de carnavalsglossy een buitengewoon populair magazine 
is dat, laten we eerlijk zijn, ook best lekker weg leest. Uit onderzoek is gebleken dat op 
de zondagochtend na het carnavalsgala menig huwelijk of relatie op de proef wordt 
gesteld. Vele relaties sneuvelen dan ook op deze beruchte ochtend, omdat de 
nieuwsgierigheid omtrent de nieuwe hoogheid in veel gevallen sterker is dan de liefde die 
de individuen met elkaar verbindt. Twee nieuwsgierige mensen en slechts één glossy per 
huishouden, dat is vragen om problemen. De ruzie om wie het eerst dit voorwoord mag 
lezen, is in veel gevallen het breekpunt. En laten we eerlijk zijn, zo gek is dat niet.  
 
Het voorwoord is namelijk een traditioneel stukje literatuur, dat zich vaak onbewust 
volgens hetzelfde stramien laat schrijven. De schrijver vertelt vaak eerst iets over het 
moment waarop het voorwoord wordt geschreven. Hij schrijft dat hij op dat moment nog 
niet weet wie de hoogheid is. Hij schrijft ook dat hij hoopt op een hoogheid die minstens 
net zo gezellig is als de vorige. Daarbij wordt in de meeste gevallen ook verteld dat hij 
hier vertrouwen in heeft, want in Haarle wonen immers louter gezellige mensen. 
 
Daarna volgt een alinea met een terugblik op vorig jaar. Wat was het toch weer gezellig. 
De playbackshow was te gek, er waren veel deelnemers en er was een enthousiast 
publiek. Het dorpshuis zat gezellig vol. De optocht in Haarle was ook geweldig en in 
Heeten hebben we de mensen laten zien hoe carnaval gevierd dient te worden. En als 
klap op de vuurpijl wordt erbij vermeld dat dit allemaal gaat worden overtroffen tijdens 
het naderende carnavalsweekend. Dit is dan weer een mooi bruggetje naar de volgende 
alinea. 
 
In deze alinea vertelt de schrijver dat hij er zin in heeft. Het hele jaar kruist hij de dagen 
op de kalender af tot het weer zover is. Onder leiding van de nieuwe hoogheid gaat hij er 
weer een ‘spetterend’ feest van maken. Ander bijvoeglijke naamwoorden, zoals ‘knallend’ 
en ‘oergezellig’, mogen ook gebruikt worden. Dit stukje tekst is vaak niet erg lang, 
omdat het potje met inspiratie vaak bijna leeg is als de bodem van de pagina in zicht is. 
 
De schrijver is tijdens het schrijven van de laatste alinea blij dat het hem weer is gelukt 
om een pagina te vullen met tekst, zonder daadwerkelijk iets te zeggen. Dit schrijft hij 
uiteraard niet op. In dit laatste deel van de tekst wordt meestal nog eens nadrukkelijk 
verteld dat hij echt heel veel zin heeft in de carnavalsdagen en dat we er met elkaar een 
mooi weekend van moeten gaan maken. Hierna sluit hij zijn bijdrage aan de glossy af 
met een hartelijke groet en moet de lezer weer wachten op het voorwoord van volgend 
jaar. Geduld is een schone zaak. 
 
Hartelijke groet, 
 
Michiel Jansen 
President 
 



 

 

 

 

Beste Sükkewottels 

   

Hoogheden komen en hoogheden gaan. 
  
Prins Ton is inmiddels afgevoerd en wie er 
dit jaar naast ons zal staan is voor ons op 
dit moment ook nog een raadsel.  
  
Toch weten we bijna zeker dat het weer 
een gezellig feest gaat worden met de 
nieuwe Hoogheid, de dansmariekes de 
raad van 11 en U als Haarlenaar mag daar 
natuurlijk niet aan ontbreken. 
  
Dus bel, mail, sms, app, twitter of bericht je facebook vrienden, 
familie, buren en vage kennissen. 
  
En doe met z’n allen mee aan de playbackshow, optocht of 
polonaise. 
  
Wij hopen u allen tegen te komen tijdens de carnavals 
dagen en dat ook carnaval 2014 er 
een wordt die ons nog lang zal 
heugen. 
  
  
Groeten, 
 
Mark 
         & 
            Nick    
  
 



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels  
  
Carnaval, wie kent het niet? Overal ter wereld wordt dit uitbundig    
verkleedfeest gevierd op eigen specifieke wijze.  
Carnaval heeft vele liefhebbers. 
 
Dat dit boekje bij U in de bus ligt betekent dat er weer een jaar voorbij is en de 
carnavalstijd er weer aan zit te komen. 
De tijd van gezelligheid, polonaises en optochten.  
 
Het stuntteam heeft zich over prins Ton ontfermd en daarmee is er einde 
gekomen aan zijn regeerperiode. Maar de pkc (prinsenkeuzecommissie) heeft 
weer een geschikte opvolger gevonden die dit jaar over ons Sükkewotteldorp 
gaat regeren. 
 
Maar ook onze hoogheid kan het niet alleen, dus staat er een heel team voor 
hem klaar die hem de carnavalsdagen gaan begeleiden.  
Dit gaat zeker goed komen. 
Wij hopen op geweldige playbackshow, fantastische optocht, gezellig 
kindercarnaval, en volle zalen. Dus begeeft u allen naar onze residentie en laten 
we er samen een geweldig carnaval van maken. 
 
Ook dit jaar gaan we met het 55+ carnaval naar Mariënheem. Bent u 55+ dan 
bent u van harte welkom in Mariënheem. Dus schroom niet en kom gezellig met 
ons carnaval vieren. 
 
De dansmariekes hebben andere trainsters: Anouk en Maureen succes dames! 
Hierbij wil ik Kim Calkhoven bedanken voor haar inzet voor onze vereniging.  
 
Graag wil ik al onze leden bedanken die zich het hele jaar door inzetten voor de 
carnavalsvereniging bij onze activiteiten. 
Een hartelijk dank aan onze sponsoren voor de geweldige support die wij 
verleden jaar en dit jaar mochten 
ontvangen. Zonder hen was het een stuk 
moeilijker geweest. 
 
 
Ik hoop dat we samen met u weer een 
geweldig carnaval kunnen vieren. 
 
Tot ziens op onze carnavalsdagen. 
   
 
ALAAF, ALAAF, ALAAF  
 
Roy Blankhorst 
 



 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Haarle staat weer op het punt om drie dagen volop feest te vieren. Ik 
weet dat er mensen zijn die daar niets van begrijpen, die de lol van 
carnaval niet inzien. Dat is niet erg, sterker nog, misschien is dat wel één 
van de charmes van carnaval: het is een festijn voor mensen die het 
geheim van carnaval doorgronden!  
 
Heeft carnaval een geheim, dan? Is het meer dan alleen maar gek doen 
en drinken? Ja, het is volgens mij wel meer dan dat. Van oudsher was het 
natuurlijk een laatste moment van vreugde voor de zes zware weken van 
vasten en bezinning die in het verschiet lagen. Die betekenis heeft het 
voor de meeste mensen al lang niet meer.  
 
Maar betekenis heeft carnaval wel nog, zeker in een kleine, hechte 
gemeenschap als Haarle. Carnaval is het moment om samen feest te 
vieren, elkaar in vrolijke omstandigheden te ontmoeten. En dat is 
belangrijk, zeker als tegenhanger voor de momenten van verdriet en 
tegenslag die er ook zijn gedurende een jaar.  
Haarle mag zich gelukkig prijzen met een actieve carnavalsvereniging, de 
Sükkewottels, die niet alleen met 
carnaval actief is, maar eigenlijk het 
hele jaar door. Door al haar 
activiteiten levert ze een belangrijke 
bijdrage aan de gemeenschapszin.  
En dat laatste is en blijft de grote 
kracht van Haarle.  
 
 
Ik wens iedereen prachtige, vrolijke 
dagen! 
 
Anneke Raven, 
 
Burgemeester van de gemeente 
Hellendoorn 
 



 

 

 

 

Beste Carnavalsvrienden, 

Ton 1e 
Van de Haarlerveldweg,  
zoon van Herman en Hermien Willems.  
Getrouwd met Linda en vader van Dyon en Jelle, 
 
Is geen prins Carnaval meer. Zijn Prinselijk jaar zit er alweer op. Hij kan als prins terugkijken op 
een donders mooi feest, een bruisend Carnaval 2013. Als feestend middelpunt wist hij het 
Sükkewotteldorp in de hogere carnavalssferen te brengen. 

Hoogtepunt was misschien wel het kindercarnaval op de maandagmorgen voor de aller-aller 
kleinsten. Dit was pure Carnaval. Maar ook de playback, de schitterende optocht(en) en de 
afterparty’s waren weer …..vooral lekker….vooral lachen….. vooral donders gezellig.  
Dat zo’n feest voor Ton eindigt koud naast het toilet, ipv warm naast Linda is wel een wat vreemde 
manier van ontkateren maar ja….. ai dan stien koalt wakker wordt in de ochtend is het des te fijner 
om nog ff tegen iets wat een graad of 40 warmer is aan te nûstel´n. Jammer dan dat dat warme 
ding zegt; pfff ….mag ik bedanken…. 

De prinsengarde heeft dit jaar in Heeten de hele optocht afgemaakt. Er is tijdens de optocht 
ABSOLUUT NIET gedronken ! ………………………………………………………………………………..(denken we) 
Zo zie je maar weer: De prinsengarde geeft het voorbeeld………………………………....(of zo) 

Ton schreef in zijn proclamatie dat hij de jongste prins ooit was. Dat was dus niet zo. Wel wordt hij 
waarschijnlijk nu wel het jongste lid binnen de prinsengarde. Daar mag hij de jongste zijn. Dan 
heeft de Garde zijn eigen snotterkuuk´n. Mag hij met de grote jongens en meisjes mee doen. De 
Garde zal zich over dit kuuk´n ontfermen en hem inwijden in het “heilige” ophokken. 

Dat Ton zich al jaren heeft voorbereid op het toetreden tot de prinsengarde stellen wij zeer op 
prijs. Alleen wij weten dat het prins zijn voor Ton eigenlijk niet het belangrijkste was. Hij heeft 
thuis reeds een eigen Garde residentie gemaakt. Jaja De prinsengarde heeft zijn eigen “keet”. Dat 
ook anderen soms hiervan gebruik maken vinden wij niet erg… ( jammer is dat hij wel erg zuunig 
is op zien tapijt..?) 

Inmiddels is de opvolger van TON de 1e bekend 
Is het een mooie vrouw dit keer of weer zo’n lelijke vent? 

Een feest gaat het vast weer worden dit jaar 
Dat krijgen we in Sükkewotteldorp zeker voor elkaar 

Laat de nieuwe hoogheid ons allen weer inspireren, 
dansen, flirten, hossen en  drinken we ons weer naar 
hogere sferen. 

Wie er ook gaat regeren 
Ton´s opvolger mag het proberen en weet de nieuwe 
hoogheid dan net zo goed als Ton te presteren? 
Dan wacht uiteindelijk de prinsengarde, die oud hoogheden weten te waarderen. 

Namens de Prinsengarde 
ALAAAAAAF 

 
 



 

 

 

 

Beste Sükkewottelties, 
 
Sinds september 2013 zijn we weer druk aan het oefenen met de garde- 
en showdans! Elke vrijdagavond trainen wij om een zo mooi mogelijke 
dans te laten zien tijdens het carnavalsweekend.  

Dit jaar laten we jullie de “lean-back”, bodyroll en vele andere mooie 
moves zien. De termen hieronder zijn voor ons elke vrijdagavond van 
toepassing: 

“Allemaal tellen in jullie hoofd! 
Eén, twee, drie, vier… gestrekte armen en benen! 

Rechts – links – stap – stap - draai en rol!’’  

 
Graag laten we jullie dit tijdens de carnavalsdagen zien! Wij 
verwelkomen jullie graag bij deze super gezellige dagen. 
 
Veel liefs en tot dan namens de dansmariekes! 
 
Alaaf, alaaf, alaaf,  
 
Bo, Mirre, Nadhie, Wiep, Lois, Milou, Darlene en 
Maureen & Anouk 

 

  



 

 

 



 

 

 
 
 
Seniorencarnaval, 
 
Bij het verschijnen van het carnavalsboekje is het 
afscheid van prins Ton de 1e reeds geschied. 
Wij, Stichting Welzijn Ouderen Haarle, danken prins Ton de 1e  
voor zijn inzet tijdens het carnavalsjaar 2013. 
 
Evenals voorgaande jaren worden ook wij in 2014 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 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
Hallo Haarlenaren, 
 
Zoals velen van 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. 
 
Nu zijn wij nog op zoek 
naar enthousiaste mensen 
die ons bingoteam komen 
versterken. 
Lijkt het je leuk of ken je 
iemand die het leuk lijkt om 
het bingoteam te komen 
versterken, dan horen wij 
het graag. 
 
 
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 
 
Henriette ten Have 
Dinie Voortman en  
Linda Heethaar 
 
 



 

 

 

 

Beste carnavals vrienden, 
 
Het jaar 2013 is achter de rug, 
Hier kijk ik als Prins Ton met veel genoegen op terug. 
Naar deze mooie regeerperiode en bijzondere dagen, 
Waarin ik de drank niet altijd kon verdragen.  
 
Wil hierbij ook iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen, 
om carnaval 2013 te doen slagen. 
Het was voor mij en mijn gezin een groot feest,  
en vond het een eer om prins te zijn geweest. 
 
Een anekdote gaat te boek,  
we gingen bij Krönnenzommer op ziekenbezoek. 
Waar haar naam op de deur stond, 
maar de mevrouw in kwestie zich niet in haar bed bevond. 
Niet wetende heb ik een ander persoon een bakje met fruit gegeven, 
dus mocht ik een paar dagen later dit moment met de juiste mevrouw beleven. 
 
 
Ik wens de nieuwe prins of prinses  veel plezier, 
en net zoveel vertier.  
 
Ex- Prins Ton  

 



 

 

 

 

Ex-jeugdprins Yorick de 1e . 
 
In groep 8 wordt altijd bekend gemaakt wie de jeugdprins 
wordt en afgelopen jaar mocht ik de jeugdprins zijn. Ook wordt 
dan de adjudant bekend gemaakt, dit was Daan Hobert. We 
dachten na over het vorige jaar en zo kwamen we 
uit op een Sükkewottel van groep 8 en dat werd 
Erwin Reimert. 
 
Op de gala-avond werd voor het hele dorp 
bekendgemaakt dat Ton Willems de Prins van 
Haarle werd en ik de jeugdprins. Dat was een 
superleuk moment, maar het was ook wel een 
beetje spannend. 
 
Met carnaval zelf mocht ik samen met mijn adjudant en de hele 
klas op de grote carnavalswagen. Dat vond ik haast het leukst 
van het hele carnaval. 
Ook de heenweg naar Heeten was 
een groot feest in de te kleine gele 
bus. 
 
De nieuwe jeugdprins is nu alweer 
bekend. 
Ik wens hem of haar heel veel 
plezier en ik hoop dat hij of zij dan 
ook net zo veel plezier heeft als ik 
heb gehad. Ook wens ik de adjudant 
en de raad van 11 heel veel plezier. 
Maar dat gaat vast wel goed komen. 
Ook wens ik het hele dorp weer een 
superleuk, gezellig en geslaagd 
carnaval toe. 
 
Ex jeugdprins Yorick de 1e 



 

 

 
 
 

 
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   : Jeroen Schoorlemmer  
Secretaris  : Roy Blankhorst 
Penningmeester : Nick Heethaar 
Leden   : Jos van Kampen   
  : Vacature   

 

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 Teun Tibben
Martijn Blankhorst Marc Nijenhuis Peter Westendorp 
Nick Bloeme  Ramon Raamsman Silvo Wijermars 
Maurice Boksebeld Frans Rietman Jurgen Wijnberg 
Miquel Calkhoven Fons Ruiter Mitch Wijnberg 
Koen Groote Stroek  Gerben Withaar 

Leidsters Dansmariekes:  
 

Maureen Cents Anouk Laing 
 

Dansmariekes: 
 
 
 

 Darlene Cents 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 
2013: Ton Willems  2013: Yorick Veldkamp

 

 

 



 

 

 
 
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 2013: Bestuur MACH 

 
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  
 



 

 

 
 
   
 

Vrijdag 28 februari 2014 is het weer zover: 
 
 
 
Zoals altijd trappen we de carnaval weer af met een mega playbackshow! 

 
 
Ooit gedacht om een bekende 
Sükkewottel te worden? 
Dan is dit uw kans! 
 
Er is plek voor jong en oud playback 
talent in onze show. 
Dus schroom u niet en ga oefenen 
om je favoriete artiest of liedje 
op dit geweldige podium te showen. 
Wie weet wordt u wel ontdekt. 
 
We zien jullie graag op de bühne! 
 
Stuur je opgave vòòr 14 februari 2014 naar: playback@sukkewottels.nl 

 
Deze email moet voorzien zijn van: 

Naam van de artiest 
Titel van het liedje 
De namen van de deelnemers 
Leeftijd 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 1 maart zal de bonte en 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. 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 2 maart 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 dag is voor de kinderen uit Haarle.  
De ochtend is speciaal voor de peuters, 
met gepaste muziek wordt er vollop feest 
gevierd.
Aanvang :10:00 uur 
 
De middag is voor de schoolgaande 
kinderen. 
We gaan deze middag met z’n allen 
vieren, met de nieuwe Jeugdprins,  
Jeugdadjudant, Jeugdraad van Elf en 
Jeugddansmariekes. 
Aanvang : 13:30 uur 
 
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  



 

 

 
 
 
 
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: 
 
Bastiaan Bergboer 
Maurice Boksebeld 
Koen Groote Stroek 
Stefan Hutten 
Mitchel van Kampen 
Gerard Krukkert 
Frans Rietman 
Wilke Rietman 
Gerben Withaar 
  

 
 
  



 


