Vrijdag 9 februari:

Playbackshow.
Voor alle leeftijden.
Aanvang: 20:00 uur.
Entree €3,- t/m 15 jaar.
Entree €5,- 16 jaar en ouder.

Zaterdag 10 februari:

Optocht Haarle.
Aanvang: 14:00 uur.
Doe ook eens mee met familie, buren,
vrienden of kennissen. Daarna feest in
onze residentie.

Zondag 11 februari:

Kerkmis.
Carnavalskerkmis, daarna in polonaise
naar onze residentie.
Aanvang kerkmis: 9:30 uur
Aanvang carnaval: 10:30 tot 13:00 uur.

Zondag 11 februari:

Optocht Heeten.
Aanvang 15:00 uur
Daarna feest bij Café De
Droadnagel.

Maandag 12 februari:

Peutercarnaval,
Aanvang 10:00 tot 11:30 uur.

Maandag 12 februari:

Kindercarnaval,
Aanvang 13:30 tot 16:00 uur.
Entree €1,-

Dinsdag 13 februari:

Ziekenbezoek.

Dinsdag 13 februari:

Dweilavond.
Slotavond bij café De Droadnagel
Aanvang: 20:00 uur.
Tevens prijsuitreiking optocht;
wagens en volwassenen.
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Jeroen Schoorlemmer
Miquel Calkhoven
Gerben Reimert
Mitchel van Kampen
Maurice Boksebeld
: Stefan Hutten
: Fons Ruiter
: Dennis Albers
: Nick Heethaar
: Mark Schotman

Raad van Elf:
Dennis Albers
Bastiaan Bergboer
Remco Bergboer
Stijn Besten
Roy Blankhorst
Maurice Boksebeld
Miquel Calkhoven
Stefan Hutten

Roel Jansen Holleboom
Mitchel van Kampen
André Langkamp
Marc Nijenhuis
Ramon Raamsman †
Gerben Reimert
Fons Ruiter

Leidster Dansmariekes:
Linda Bannink

Dansmariekes:
Vera ten Have
Ying Ying Hu
Amber Kemper

Maxime Maatman
Melanie Maatman
Jinke Neulen

Demi Ruiter
Kris Verhoef
Lynn Verwaarst

Jeroen Schoorlemmer
Mathijs Tibben
Marc Verschoor
Peter Westendorp
Silvo Wijermars
Jurgen Wijnberg
Mitch Wijnberg

Prinsengarde:
1973:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:

Jo Poppe †
Anton Kemper (Passink)
Herman Schoot Uiterkamp
Johan Rodijk †
Jan Schippers
Anton Smeenk
Willem Kemper
Gé Knobben
Jan Willemsen †
Antoon Kemper †
Anton Wolterink †
Herman Hofstede
Martin Hoonhorst
Jan Schoot-Uiterkamp
Henk van Rhee †

1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:

Anton Hoonhorst
Herman Wichink †
Theo van Overbeek
Anny Krukkert
Cyriel Kemper
Gerard Albers
Gerard Krukkert
Maria Jonkman
Henk Hobert
Harry Reimert
Frank Spijkerman
Marja Kemper
Geert Nahuis
Willy Tijs
Joke Jansen Holleboom

2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Ben Bloeme
Henriëtte Linthorst
Richard Tibben
Martine Knobben
Peter Cents
Marco Groote Schaarsberg
Esther Marsman †
Eduard Bessembinder
Demis Galgenbeld
Sjaak Daggenvoorde
Ton Willems
Rob Bijvank
Alex Kemper
Alwi Knobben
Sandra Ruiter

1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

Dennis Bloeme
Casper Nijenhuis
Ted Krukkert
Chiel Boksebeld
Dennis van Breen
Bob Kemper
Michiel Jansen
Mart Hoonhorst
Jasper Tibben
Anika Laing
Bas Vree-Egberts
Stef Bloeme

2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Robin van ‘t Erve
Jelle Besten
Hilde Ruiter
Eline van Ommeren
Ruben Groote Schaarsberg
Yorick Veldkamp
Siebren Brinkhuis
Sem Marsman
Joël Galgenbeld
Paris Scholten

Jeugdprins(es):
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:

Barbara Linnartz
Natasja Besten †
Roy Nije Bijvank
Daniëlle Besten
Roy Calkhoven
Koen Blankhorst
Pascal Raamsman
Roel Wagenmans
Robbert Heuven
Kim Calkhoven
Michel Albers
Matthew Merjenburgh

Hofdames:
Laura Bijvank
Lieke Kemper

Carina Malloggi
Emma Nahuis
Meike Neulen

Hilde Ruiter
Suzanne Willemsen

Sükkewottel van het jaar:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

Jan Raamsman †
Theo Wijnberg
IJsclub Haarle
de Zonnebloem
A.B.C. Weykamp
G.J. Nije Bijvank †
Anton Wichink en Annie Wichink †
Marie van Schooten
Hein en Minie Tibben
Pastoor Meijerink †
Harrie Kemper (Graven Gerrit)
Dameskoor
Ons Genoegen
Theo van Overbeek
Antoon Nijenhuis †
Theo Geuyen
Harry en Bets Wolterink

2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Doortje Giesen †
Ben Kottink
Jan Besten
Eef Wiggers
Ton Knobben †
De Donderse Deerns
Anton ten Den en Wim Verhoef †
Houtdorpcommissie 2007
Molly Miller
Peter Rodijk
Kermiscommissie
Stichting Dappere Thijn

2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Bestuur MACH
Werkgroep E&T
Café de Droadnagel
Anton en Wini Hoonhorst
Bestuur van Plaatselijk Belang

Oppersükkewottel:
Anton Oldeboer

Ereleden:
Jan Willemsen †
Cyriel Kemper
Ben Heethaar

Els Willemsen
Gerard Schotman

Henk Albers
Henk Nijenhuis

Lid van verdienste:
Theo Wagenmans
Henk Laing
Hans Nijkamp †

Marinus Huis in’t Veld
Jos van Kampen
Toon Smeenk

Cor ten Hove
Alfons Wijnberg †
Johan Arfman †

Ondersteunende leden:
Roy Albers
Amy Besten
Leonie Boksebeld

Marleen Boksebeld
Kira Heethaar
Deniece Hobert

Dinja Linthorst
Hilko Spoolder
Bo Wijnberg

Wotteltrekkers:
Marc Schotman

Jeroen Schoorlemmer

Peter Westendorp

Beste Sükkewottels,
Carnaval 2018 is aan……!
Gisterenavond weer een zeer geslaagde gala avond gehad,
waar we getuige konden zijn van het spectaculaire aftreden van
Prinses Sandra in onze residentie,Dorpshuis Cultura.
Ja Sükkewottels dit is het laatste jaar
dat het dorpshuis omgetoverd wordt
tot de residentie van de
Sükkewottels!!!
Maar er wordt hard gewerkt aan een
nieuwe plek voor een residentie.
Namelijk bij de sporthal. We gaan er vanuit dat de plannen
voor carnaval 2019 klaar zijn.
Dit gaat een geweldig multicultureel centrum worden zodat we
voor jong en oud een leefbaar en actief Haarle kunnen
behouden. Met de inzet van veel vrijwilligers gaat dit helemaal
goed komen.
Dus Sükkewottels kom dit jaar nog 1 keer de vertrouwde sfeer
en muffe lucht tijdens de geweldige carnavalsdagen opsnuiven
van het dorpshuis Cultura (snik).
Samen met de Nieuwe Hoogheid, nieuwe Dansmariekes, raad
van 11, prinsengarde, hofdames en alle leden van de
Sükkewottels gaan we er nog 1 KEER een knallend feest van
maken in het DORPSHUIS.
ALAAF ALAAF ALAAF
Jeroen Schoorlemmer
Voorzitter Cv de
Sükkewottels.

Beste Sükkewottels.
Het carnaval; voor sommigen in deze contreien een onbegrijpelijk
fenomeen, voor heel veel anderen, zeker ook in Haarle, een evenement
waar lang van te voren naar wordt uitgekeken. Drie dagen onbekommerd
feest vieren met elkaar. Rangen en standen vallen weg. Spanning en
stress verdwijnen als sneeuw voor de zon. Prestatie en positie worden
vervangen door plezier, plezier en nog eens plezier.
Op dit moment zijn we als samenleving in de verschillende Hellendoornse
kernen en buurtschappen bezig met het ontwikkelen van een cultuurvisie.
Wat is cultuur? Wat willen we ermee? Wat vinden we
belangrijk? Of het toeval is, weet ik niet, maar feit is
dat juist ook Haarle zich in dit proces weer duidelijk
laat zien. Een ander feit en nogmaals, of het toeval
is, ik weet het niet, maar de Sükkewottels resideren
in - what’s in a name? - Dorpshuis Cultura.
Persoonlijk durf ik hier wel te stellen dat carnaval in Haarle een belangrijk
lokaal cultureel evenement is. Niet in de eerste plaats door het feest zelf,
al is dat steeds weer een hoogtepunt op de jaarkalender. Maar vooral door
de verbinding tussen mensen die met dit feest in Haarle nog eens wordt
benadrukt. Cultuur verbindt, carnaval verbindt en Stichting Carnaval de
Sükkewottels verbindt. Het hele jaar door, want de Sükkewottels is veel
meer dan een carnavalsvereniging. De club is betrokken bij tal van
activiteiten in het dorp en zit in de ziel, in de genen,
van een groot deel van de mensen. Wees daar blij
mee en geniet ervan.
Haarlenaren, ik wens u een onbezorgd, vrolijk en
onvergetelijk carnavalsfeest met oog voor elkaar.
Anneke H. Raven
Burgemeester van de gemeente Hellendoorn.

Maandagavond, buiten regent het….
Ik lig nog even op de bank te relaxen, over een klein uurtje mag ik
vertrekken naar mijn werk, heb nachtdienst. Jolanda en Isa zitten in de
luie stoelen in de kamer. Esmee ligt al in bed.
Bliep-bliep, er komt een appje binnen.
Het blijkt van een bekende te zijn die mij vraagt of ik op
dat moment thuis ben. Ja, antwoord ik, dat ben ik. Vervolg
appje met de vraag of hij even langs kan komen. Ik
antwoord dat ik nog nachtdienst heb, en over een half
uurtje weg ben. Morgenavond heb ik wel iets meer tijd, zet ik er nog bij.
Wederom antwoord dat hij maar een kwartiertje nodig heeft, en dat het
echt vanavond moet. Prima, antwoord ik weer, dan ga ik nu direct brood
smeren. Wat een drukte denk ik in mezelf. Ik zeg tegen Jolanda dat
mister X nog wil komen, en dat dat persé vanavond nog moet. “Hij hef der
nogal drukte met” voeg ik er nog aan toe.
Terwijl ik in de keuken het net gesmeerde brood in de broodtrommel stop,
gaat de deurbel. Ik naar de voordeur en inderdaad, Mister X staat voor de
deur. Tot mijn verbazing staat er nog een persoon achter, mij ook wel
bekend. Wat is dat dan? woarumme bunt die beide hier? denk ik bij
mezelf…
We gaan naar de keuken waar Mister Y vraagt of de deur tussen de
keuken en kamer even dicht mag, ze komen om iets belangrijks te
bespreken. Mister X doet de deur dicht en ik wordt steeds nieuwsgieriger.
“Nou” zeg ik “goat zitten kearl’s, wat is d’r loos?”
Nu valt het me pas op dat Mister X een tas bij zich heeft. Deze komt op
tafel en daar komt een steek uit. Ineens vallen de puzzelstukjes op de
plek. Mister Y begint: “Michel, we weten dat je carnaval een warm hart
toedraagt, en wij zijn van mening dat deze steek jou prima staat.”
Hij gaat verder: “Ga daar maar even staan, anders kunnen ze je
misschien zien vanuit de kamer” Ik ga er uit het zicht van de kamer staan
en de steek wordt op mijn hoofd gezet. En inderdaad, de steek past…
En dan komt de vraag: “Wil jij prins Carnaval 2018 worden?”

Tjonge, het is wel een hele eer dat ze me hiervoor vragen, denk ik bij
mezelf. “Oh ja” wordt er nog bij vermeld “Dit jaar is het voor het laatst in
het dorpshuis, dus de laatste prins in het dorpshuis, ben jij dat?”
Poeh, denk ik bij mezelf, wil ik dat? En wat vind mijn vrouw hiervan? En
hoe gaat dat allemaal?
Er gaan diverse vragen door mijn hoofd……Tjee, het lijkt me wel heel erg
gaaf. Er komen een aantal praktische vragen op tafel, waarbij al gauw
duidelijk wordt “je hoeft het niet alleen te doen, we zullen je helpen waar
nodig”.
Hé, helemaal vergeten Mister X en Y een biertje aan te bieden, nou, dat
willen ze wel. Er gaan van allerlei gedachten door mijn hoofd, en we
keuvelen wat over het reilen en zielen rondom de carnaval.
Uiteindelijk antwoord ik “Ik moet over 5 minuutjes weg, ik overleg met
Jolanda en laat het jullie deze week nog weten, is dat oké?”
Natuurlijk, geen probleem is het antwoord. Zo snel als ze kwamen,
verlaten Mister X en Y ons huis.
Ik loop naar de kamer, waar Isa ondertussen niet meer is, die is naar bed.
Ik vertel Jolanda dat er zelfs 2 mensen waren, “Oh” is haar antwoord
“Niks van vernomen dat er 2 mensen waren, maar wat was dr van
drukte?” Ik vertel dat gevraagd ben voor Prins Carnaval 2018.
“En lijkt je dat wat?” Vraagt Jolanda. “Zeker lijkt me dat wat, maar lijkt
het jou ook wat? Denk der maar over na” zeg
ik “ik ga nu naar m’n werk.”
De hele nacht waren mijn gedachten niet echt
gefocust op mijn werk. Collega’s valt het op,
waar zit je toch met je gedachten?
“Ach” antwoordt ik “vandaag een drukke dag
gehad” gebruik ik als smoes.
S’ Ochtends als ik thuis kom, en de kinderen
naar school zijn vraagt Jolanda of ik eruit ben.
“Ja” antwoord ik “en jij dan? Lijkt het jou wat?”
“Nou” antwoord ze “als jij het wilt, maken we
er samen een super feest van!”
Geweldig Jolanda, dit wordt een speciaal
carnaval voor ons dit jaar!!
Prins Michel

Ik, prins Michel, geboren en getogen droadnagel,
Zoon van Bennie (van Fakkert’s Hein) en Trees Bergboer,
Getrouw met Jolanda (van Harm en Marietje Jansman),
Vader van dochters Isa en Esmee,
Verklaar hierbij;
1. Samen met Jeugdprins/prinses , de (jeugd)raad van Elf en de
(jeugd)dansmariekes, prinsengarde en alle Sükkewottels
carnaval 2018 tot een groot feest te maken.
2. Dat het een grote eer is dat ik als laatste prins “ons” dorpshuis
als Residentie zal hebben, wat betekend dat er nog een groter
feest gebouwd kan worden. Het dak eraf!!
Laat zien wat Haarle kan tijdens de playbackshow, optocht en
carnavalsfeesten!
3. Erg benieuwd ben hoe de dansjes van de nieuwe lichting
“huppeldeernties” er uit zien. De vorige lichtingen hebben de lat
hoog gelegd. Dames, doe uw best!
4. Dat ik mijn kameraden, buren en familie uitdaag eens te laten
zien wat ze kunnen in de Haarlese carnavals-optocht.
5. Ook tijdens de carnaval je huisdieren niet te vergeten, ook deze
hebben aandacht nodig.
Jolanda, Isa en Esmee, ook onze hond Iske heeft aandacht
nodig, Succes!!
6. Dat ik de inzet van de vele vrijwilligers bij de diverse
verenigingen en stichtingen erg waardeer en respecteer. Ga zo
door! Zo houden we Haarle een levendig dorp met diverse
activiteiten, wat door de gemeente niet genegeerd kan worden.

7. Mijn hoop uit spreken dat ik menig Droadnagel zie
zweten in de net aangelegde beweegtuin bij de sporthal,
waarbij ik ook hoop dat er geen gehoorbescherming
nodig is voor de laag overvliegende vliegtuigen.
8. Sinterklaas de komende jaren in Haarle nog aankomt met
zwarte pieten, en deze traditie nog lang zo mag blijven. Deze
vraag hoeft niet elk jaar opnieuw zoveel aandacht te krijgen.
Voor de tegenstanders, verdiep u eens in de
echte geschiedenis.
9. Plaatselijk belang samen met de politiek het voor
elkaar krijgt dat de mensen van de “andere
kaante van de grote weg” een veilige oversteek
krijgen richting Haarle centrum zonder kilometers om te moeten
rijden.
10. De bewoners van de nieuwe Marke zich er gauw thuis voelen.
11. Alle vrijwilligers speciaal wil benoemen die zich op de een of
andere manier druk maken voor het dorpshuis en sporthal. 3
werf Alaaf!!
Het nieuw te bouwen dorpshuis moet een plek worden voor
iedereen, waarin diverse activiteiten ontplooid moeten kunnen
worden. Dit is een mooie uitdaging voor de Stichting dorpshuis.
Daarom nomineer ik als Sükkewottel van het jaar 2018:

Ik ben Dean en samen met mijn adjudant Fenna zijn wij
Jeugdprins en adjudant.
Wij vinden het héél leuk dat wij jeugdprins en adjudant zijn dit
jaar. Vorig jaar hadden jeugdprinses Paris en adjudant Wesley
er een perfect carnaval van gemaakt. Maar ik kan je
garanderen dat het dit jaar een tikkeltje beter wordt. We gaan
het dak eraf knallen want het Dorpshuis gaat helaas weg. Ook
hebben we veel zin om op de wagen mee te feesten in Haarle
en ook zeker in Heeten.
Dean:
Ik droomde al heel lang dat ik jeugdprins carnaval zou worden. Maar nu komt mijn
droom eindelijk uit. Ik moest aan het einde van de dag in de klas blijven. Meester vroeg
of ik jeugdprins carnaval wou worden. Ik was zo blij dat ik bijna een gat in het dak
sprong. Natuurlijk zei ik ja! Mijn klasgenoten begonnen te zeuren en vroegen wat ik
moest doen. Ik had een smoes verzonnen. Ik zei dat het over mijn werkstuk ging. De
klas geloofde het gelukkig wel. Nou, dat was een opluchting. 2 dagen later kreeg de klas
te horen. Pff, ze hadden het wel verwacht en vonden het ook leuk. Ik deed heel veel met
carnaval dus ze dachten het al wel dat ik het zou gaan worden. Dus de conclusie is dat ik
dolblij ben jeeeee!!!
Fenna:
Ik moest een dag eerder ook binnen blijven. Meester deed de deur dicht en de andere
meisjes moesten weg. Meester vroeg toen of ik adjudant wou worden omdat ik niet mee
kan doen met de dansmariekes vanwege mijn enkel. Ik
mocht erover nadenken. Toen ik buiten kwam vroegen
de kinderen die nog op school waren aan mij waarom ik
moest blijven. Ik moest ook een smoes bedenken. Ik zei
dat meester vroeg of ik wel mee kan doen met de
dansmariekes. Een paar dagen later moest ik weer bij
meester komen. Hij vroeg of ik er al over had
nagedacht. Ik wou heel graag adjudant worden. De dag
later mocht de klas het weten. Het was heel moeilijk om
het voor me te houden.
Wij zijn super blij dat wij jeugdprins en adjudant zijn.
3x ALAAF!!!
Groetjes Jeugdprins Dean Verwaarst en
Adjudant Fenna Kemper

Hallo beste Sükkewottels,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Die tijd van
gaan is er gekomen voor Prinses Sandra.
Wat heb ik een leuke en mooie regeerperiode met je
gehad. Ik hou hele mooie momenten
over aan dit jaar!
Maar goed, nu de gala avond geweest
is heeft de nieuwe hoogheid plaats
genomen en staat ons een nieuw en
leuk caranavalsjaar te wachten.
Natuurlijk gaan we met zijn allen er
weer een groot feest van maken.
Dus geeft u allen weer op voor de optocht, playbackshow
en doe weer zo gek mogelijk.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
De dansmariekes en de raad van 11 kunnen natuurlijk
geen polonaise lopen zonder u!
Ik wil dan ook iedereen een mooi,
gezellig en vooral droog carnaval
2018 toe wensen.
ALAAF ALAAF ALAAF,
Vriendelijke groet,
Adjudant Mark schotman.

Beste Sükkewottels,
Ook in 2018 staat bij ons weer de carnaval voor de deur. Wij, Gerben en
Miquel hebben het genoegen om als nieuwe bestuursleden en tevens als
secretaris van CV de Sükkewottels door het leven te gaan. Wij willen Roy
daarom ook bedanken voor alle tijd en energie die hij erin heeft gestoken en
hopen dat wij waardige opvolgers mogen zijn.
Zoals elk jaar hebben wij het genoegen kennis te maken met een nieuwe
hoogheid die de eer heeft een jaar lang te regeren over ons
Sükkewotteldorp. Dit betekent echter dat wij hoe jammer het ook is, afscheid
moeten nemen van onze huidige prinses Sandra. De taak om prinses Sandra
een waardig afscheid te geven laten wij over aan ons eigen stuntteam dat
ons elk jaar weer doet verrassen.
Wij willen dit jaar ook onze oude dansmariekes bedanken voor de afgelopen
jaren dat jullie tijd nog moeite bespaard hebben om 2 geweldige acts voor te
bereiden. Helaas hebben jullie je rol als dansmariekes vaarwel gezegd, maar
zijn we tegelijkertijd ook blij dat jullie de carnaval blijven ondersteunen als
hofdames. Wij willen jullie veel succes en plezier toewensen in jullie nieuwe
functie.
Wanneer wij afscheid nemen van de huidige dansmariekes betekent dat ook
dat wij weer een nieuwe lichting mogen verwelkomen. Jullie hebben nu het
genoegen om de komende jaren jullie danskunsten te gaan vertonen onder
begeleiding van Linda Bannink. Wij hebben er alle vertrouwen in en
verwachten dat dit zeker goed gaat komen.
Als laatste willen wij alle leden, sponsoren en vrijwilligers bedanken die het
elk jaar weer mogelijk maken om dit geweldige feest weer te kunnen
organiseren in ons eigen Sükkewotteldorp. Zonder hen was dit zeker niet
mogelijk geweest.
Tot slot hopen wij jullie allemaal weer te mogen
verwelkomen tijdens de mooie carnavalsdagen die
er weer aan zitten te komen. We gaan er met z’n
allen een groot knalfeest van maken voor de allerlaatste keer in Dorpshuis Cultura!
Alaaf, Alaaf, Alaaf
Met een carnavals groet,
Gerben Reimert en Miquel Calkhoven

Beste carnavalsvierders,
Allereerst willen wij Nick Heethaar bedanken voor het jaren lange trouwe
bijhouden van het financiële gedeelte van de vereniging.
Dit jaar zijn wij tot nieuwe penningmeesters benoemd.
Wij, de nieuwe penningmeesters luisteren naar de namen Mitchel van
Kampen en Maurice Boksebeld. Wij verheugen ons erop om deze taak op
ons te nemen voor carnavalsvereniging de Sükkewottels.
Om de inkomsten voor de carnavalsdagen te genereren organiseert en
ondersteunt de carnavalsvereniging verschillende activiteiten. Wij staan
elk jaar bij het paasvuur, de kermis, de kindermiddag en het kerstkransje.
Deze inkomsten komen natuurlijk niet vanzelf. De carnavalsleden van de
vereniging zijn jaar in jaar uit druk met ondersteunen en organiseren van
mooie Haarlese activiteiten. Dit alles om een zo’n mooi mogelijke carnaval
voor onze dorpsgenoten te kunnen organiseren.
Wij verheugen ons er op om het financiële gedeelte van de carnaval in
goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de carnavalsvereniging de
Sükkewottels financieel gezond blijft. Hierbij willen wij de leden van de
vereniging bedanken voor de inzet en hun aanwezigheid tijdens de
diensten die de carnaval levert.
Wij hopen wederom op een financieel
gezond jaar en super mooie carnavals
dagen.
Veel plezier en Proost!
Groeten,
Mitchel van Kampen en Maurice Boksebeld

Lieve Sükkewottels,
Wanneer jullie dit lezen, ben ik hoogstwaarschijnlijk al met open armen
ontvangen door de Prinsengarde en in een warm gezellig nest beland.
Even terug naar het moment waarmee het allemaal begon.
Ik heb de “wil je Prinses…” vraag met een volmondig en enthousiast JA
beantwoord. Eerst nog de geheimhouding gepaard met vele leugentjes om
bestwil. Wat heb ik genoten van al die binnenpretjes.
En dan eindelijk het grote moment van de onthulling tijdens de gala-avond.
Tijdens de ludieke stunt, kwam ik al swingend tevoorschijn uit de container. De
geschrokken blikken van velen en met name van ons gezin, zullen voor altijd op
mijn netvlies staan.
En dan word je overweldigd door hetgeen de rol van Prinses Carnaval inhoudt.
Zo was ik al van alles aan het bedenken over de invulling, maar er werd ook
heel veel voor mij gedaan.
Bezoek aan huis van familie, vrienden, buren, de Raad van Elf en
dansmariekes. Een prachtig versierde tuin en een uitbundige serenade van de
feestband.
Een warm onthaal op mijn werk (Brugstede Lemelerveld), over de rode loper
onder toejuichingen van de lieve bewoners, collega’s en vrijwilligers. Een groot
spandoek, overal versiering , foto’s, ik was ook “hun Prinses”.
Kaartjes en bloemen van een mysterieuze Prins, van deze stille aanbidder en
het niet kunnen achterhalen van diens identiteit, werd ik helemaal dol. Bleek
achteraf dat mijn collega’s deze streek met mij hebben uitgehaald.
En dan beginnen de 6 fantastische Carnavalsdagen;
De verrassende en ontroerende optredens tijdens de playbackshow
Het bezoekje “Biertje” op het kerkhof bij onze lieve Sükkewottels.
Al die verrassingen in de optocht. Indrukwekkende kerkviering met drie
geweldige misdienaars. Aandoenlijk peuter- en kindercarnaval.
Gezellig bezoek aan Reimink.
Het hartverwarmende ziekenbezoek, heel speciaal om dit te mogen doen.
Dweilavond, enorm boffen dat de nieuwe feestband van Haarle “De
Droadnagels” de primeur had. Wat was het een feest tot in de late uurtjes in
het gastvrije café De Droadnagel.

De Raad van Elf en de dansmariekes, Linda, het was geweldig.
En niet te vergeten mijn adjudant Mark, mijn steun en toeverlaat met zijn
veelzeggende elleboogjes (kreeg een por wanneer ik iets moest zeggen of
doen…) Jeugdprinses Paris, wat ben ik trots op haar, ze heeft het samen met
haar adjudant, raad en dansmariekes geweldig gedaan. Ik heb van hen
genoten. Fons en ons gezin zijn niet van mijn zijde geweken en hebben alles
volop meegevierd. Fantastisch! Ik heb veel steun van hen ervaren, enorm fijn
dat we dit samen hebben kunnen beleven.
Iedere dag naar kapsalon “het Schaartje”, relaxed beginnend in een
massagestoel, de dag doornemen met Gerdien onder het genot van een kop
cappuccino (wat was het gezellig) en met telkens weer een ander prachtig
kapsel de deur uit. Mooi in de make-up door Manuela.
Heerlijk en gezellig stamppottenbuffet bij de Haarlerberg.
Het was geweldig om zoveel saamhorigheid in het dorp te ervaren, met allen
samen werd er een prachtig Carnavalsfeest gevierd. Mede mogelijk gemaakt
door de inzet van vele vrijwilligers. Deze verdienen een groot applaus.
Ik ben heel erg blij dat ik volmondig JA
heb gezegd, ik had dit alles niet willen
missen. En mochten ze voor jouw deur
staan, zeg JA.
De beleving is te mooi om nee te zeggen.
De mooie herinneringen aan mijn Prinses
Carnaval periode, zal ik voor altijd
koesteren.
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken
die voor mij Carnaval 2017 tot een
geweldig en onvergetelijk feest hebben
gemaakt.
Ik wens de nieuwe Prins of Prinses heel
veel succes en plezier.
Geniet van alles en bovenal: “LEEF”.
Ex-Prinses Sandra.

Hallo allemaal,
Ik ben afgelopen jaar jeugdprinses van Haarle geweest, samen met adjudant
Wesley. We hebben met de rest van groep 8, als de Raad van Elf en de
dansmariekes, heel veel plezier gehad. Ik mocht heel veel leuke dingen doen.
Ik vond het superleuk dat ik naar Het Schaartje mocht
gaan waar mijn haar mooi werd gemaakt. Samen met
Prinses Sandra! En dat onze buren onze tuin hadden
versierd. Ook de carnavalsvereniging had een bord
gezet.
Ook zijn we met z’n allen naar Nijverdal geweest. Daar waren we
uitgenodigd door jeugdprins Mika om samen met hem carnaval te
vieren. Prinses Sandra was er ook met de Raad van Elf. We hebben laten
zien dat we in Haarle weten hoe we een feestje moeten bouwen.
Ik vond het heel erg leuk om tijdens de playbackshow de prijzen voor de
jeugd te mogen uitreiken. Tijdens de optocht in Haarle en Heeten hebben
we heel erg gelachen en veel met confetti gegooid naar iedereen die langs
de kant stond te kijken. Mijn handbalteam deed speciaal voor mij mee
met de optocht! Dat vond ik heel leuk!

Ik ging elk jaar al op zondag met de Prinsengarde mee op de wagen in
Heeten. Dat is superleuk. Maar als jeugdprinses is het extra bijzonder,
omdat wij met groep 8 een eigen jeugdwagen hadden.

Ik mocht als jeugdprinses ook mee dansen met mijn vriendinnen, de
dansmariekes. Van juf Mirjam en juf Truus hebben een hele leuke dans
geleerd die we heel vaak mochten laten zien. Ook aan mijn opa en oma
die op zondagochtend in het dorpshuis kwamen kijken.
Het was echt een superleuk Carnaval! Ik wens de nieuwe Jeugdhoogheid en Hoogheid net zo
veel plezier als wij hebben gehad!
Groetjes,
Paris

Dag dorpsgenoten,
Het is weer bijna zover, carnaval!
Ook bij onze bingo wordt er gezellig mee gefeest.
Iedere 3 weken kunt u een gokje komen wagen bij ons in
Sportorant Sprengendal.
1 Februari is de eerste bingo na de
prinsenwisseling!
We zouden het dan ook erg leuk
vinden als de nieuwe hoogheid bij
ons een leuke avond komt bijwonen
uiteraard samen met de
dansmariekes en de raad van 11.
Dit geldt natuurlijk ook voor onze
Haarlenaren, buurtgenoten, vrienden
en familie. Zin om een gokje te
komen wagen??
Wij van het bingo team willen de nieuwe hoogheid een leuke en
vooral gezellige regeerperiode toewensen.
We hopen u allen te zien op 1 februari!
Groetjes van het bingo team,
Angela
Henriette
Linda.

Lieve Sükkewottels,
Dit jaar geen 7, maar 9 dansmariekes! Een nieuwe
groep én nieuwe (kortere) rokjes. Je kunt het je bijna
niet voorstellen, maar wij zijn nóg gezelliger,
frisser, knapper, leuker, jonger en ritmischer.
Ohja en Kris doet ook mee!
We zijn al sinds september druk bezig met het
oefenen van de garde- en showdans, wat altijd
gigantisch gezellig is.
Samen met jullie allemaal
gaan we er een knallend
carnavalsfeestje van
maken, tot dan!!

Kusjes Vera, Melanie,
Lynn, Ying Ying, Amber,
Jinke, Maxime en Demi
(ohja en Kris natuurlijk)

Leidster: Linda Bannink

Beste Sükkewottels,
Het goede nieuws is dat u onze blunders tijdens het
dansen niet meer hoeft te zien dit jaar. Het slechte
nieuws is dat onze tijd als Dansmariekes erop zit.
Gelukkig hebben wij waardige opvolgers gevonden,
waar wij alle vertrouwen in hebben!
Wees niet getreurd.. Na al die jaren heeft de
vereniging nog niet genoeg van ons en wij nog niet
van de vereniging. Wij zullen dan ook deze
carnaval, met dezelfde groep meiden, doorgaan als
Hofdames. Wat houdt dit dan in? Een dosis extra
gezelligheid!
Wel worden wij ook een jaartje ouder, dus voor de echte danskunsten
moet u bij de Dansmariekes zijn. Heel misschien, na een paar drankjes,
zullen wij nog een dansje wagen op de dansvloer.
Wij hebben er in ieder
geval heel erg veel zin
in en wensen de
nieuwe Dansmariekes
veel succes!

ALAAF, ALAAF, ALAAF,
De Hofdames.

Prinses Sandra,
Leef alsof het je laatste dag is. Prinses Sandra hééft Carnaval geleefd,
hééft Carnaval beleefd. Als trotse en stoere vrouw toonde Sandra zich
meer dan een donders gezellig feestbeest, ze was een inspirator voor jong
en oud (zeg maar van Hilde tot Fons)
Ze toonde lef, nam initiatief. Samen met jeugdprinses Paris bracht ze
leven in de brouwerij.

“Lef is meervoud van leven”
In huize Ruiter heeft het gezinsleven dagen op de kop gestaan.
Slachtofferhulp was er al voor alle dochters na de gala avond. Hun huis
stond open voor bekenden en onbekenden. Voor een goed gesprek
onderling was ff geen tijd.
“Fons heeft Sandra de volle 5 carnavalsdagen niet
gesproken, hij wilde haar niet in de rede vallen”.
Sandra kreeg vele verrassingen te verwerken tijdens carnaval.
Vrienden en bekenden verrasten haar bij de playbackshow en optocht.
Erik Westendorp, Sandra’s jong, stond op zondagochtend als misdienaar
op het altaar. Hij had de weg naar de kerk met zijn tomtom gevonden en
had koster Gerard omgekocht om helemaal alleen te mogen “bellen”:
tingeling (mooi man).

Erik

En flirten, dat kan Sandra als de beste. Als Hoge Hoogheid Prinses
Sandra val je op bij iedereen. Maar op sommigen heeft Sandra wel heel
veel indruk gemaakt. Spannende geparfumeerde brieven, kinkie emails
en een heuse blind date, ze heeft het allemaal meegemaakt. Kern was
dat ze bij de benen is genomen door collega’s. En dat is terecht want de
rekening van alle plagerijen van en door Sandra was wel heel erg
opgelopen. Hopelijk lijken haar dochters meer op hun vader want
anders moet iedereen in Haarle wel heel erg op zijn hoede zijn.

“Help!! Ik lijk op mijn moeder, maar de
dokter zegt dat het goed komt”.

Sandra, Topper van Carnaval 2017,
maar willen de ex-prins(ses)en jou wel in de garde zien?
Jij, die iedereen loopt uit te dagen…
moeten we deze Prinses voor het eerst niet bij de Prinsengarde vragen?
Halen we met jou geen problemen binnen?
Je weet telkens weer streken te verzinnen!
Maar wat heb jij Carnaval lopen vieren.
Jezelf maar vooral ook anderen plezieren!
Jouw energie en positiviteit is grenzeloos,
allemaal vrolijk, niemand boos.
De Prinsengarde houdt je in de gaten en dagen je uit….
namen dus uiteindelijk wel het beste besluit!
We zijn Superblij je te omarmen in ons cluppie
Jou komst inspireert ons tot een vreugde-HUPPIE

Vrijdag 9 februari, het begin van het
einde…. Voor de laatste keer carnaval
vieren in het dorpshuis. Met z’n allen
nog één keer knallen!
De laatste drankjes uit de tap!
Om het tijdperk ‘dorpshuus’ goed af te
sluiten, beginnen we zoals vertrouwd
met de playbackshow. Voor jong en
oud vermaak in een volle zaal.
U kunt daarin voorgaan door op het
podium te gaan staan en je playback
kunsten te vertonen. Misschien
playbackt u wel net zo goed als Gerard
Ekdom of Fred van Leer!
Opgeven kost niks en levert veel op. Vooral plezier en misschien valt u wel
in de prijzen! Dus trommel vrienden, buren, kennissen of een verre vriend
op. Ga goed oefenen om nog één keer te kunnen performen op het
podium van het dorpshuis!
Stuur je opgave voor 29 januari 2018 naar: playback@sukkewottels.nl
Zet in je email:
Naam van de artiest
Titel van het nummer
Namen van de deelnemers
Leeftijd van de deelnemers
Adres voor de vrijkaartjes
MP-3 bestand van het liedje
Muziek mag maximaal 5 min duren.
Geef je op tijd op, want vol =vol (De
eerste 10 doen sowieso mee)

Ook dit jaar wordt carnaval in Haarle uitbundig gevierd op
zaterdag 10 februari.
Om 14:00 uur gaat dan echt het spektakel beginnen. Met bonte gezelligheid zullen we
door het hele Sükkewotteldorp trekken. Trommel al je familie, vrienden, kennissen en
buren op om mee te doen, want dit wil je niet missen!
Met de vele prijzen die we vergeven kun jij of de hele groep deze zomaar in de wacht
slepen. De publieksjury is ook dit jaar weer aanwezig en zal bekers uitreiken. Voor elke
categorie één. Het startgeld is er voor de categorieën: wagens en groepen vanaf 6
personen.
In de volgende categorieën is deelname mogelijk:
- Wagens
- Groepen vanaf 6 personen
- Groepen t/m 5 personen
- Eén- en tweelingen + fietsen en karretjes.
Hoe meer deelname er is, hoe meer prijzen er worden uitgereikt. Voor de kinderen worden
de prijzen en/of startgeld op de kindermiddag uitgereikt.
Voor de volwassenen zullen de prijzen en/of startgeld op de
dinsdagavond worden uitgereikt.
Opgave optocht:
Opgeven voor de optocht is mogelijk op zaterdag 10 februari van
10:30 tot 11:30 uur in onze residentie (Dorpshuis Cultura).
Dit is voor groepen vanaf 6 personen, groepen t/m 5 personen, éénen tweelingen + fiets en karretjes. Voor wagens is dit mogelijk tot en
met woensdag 7 februari op de site van de
Sükkewotels:www.sukkewottels.nl.
Route optocht is t.z.t. te zien in het dorpskrantje.
Bewoners die aan de route wonen worden vriendelijk verzocht de
auto’s zo te parkeren dat de carnavalsoptocht hier geen hinder van
ondervindt. Bij voorbaat hartelijk dank.
*Bij opgave ontvangt u een startnummer, gelieve deze na de optocht
weer inleveren bij één van de optochtcommissieleden.
(Wanneer deze niet wordt ingeleverd, wordt er helaas geen start- en prijzengeld
uitgedeeld)
Namens de optochtcommissie wensen wij jullie nog veel creatieve ideeën en plezier met
de voorbereidingen voor de optocht!
De optochtcommissie:
Gerard Schotman, Xantha Beumer, Iwan Raamsman, Bo Wijnberg

De optochtcommissie wil graag de oude garde Gerard Schotman, Roy
Albers en Hilko Spoolder bedanken voor de vele jaren inzet tijdens de
carnavalsdagen, met in het bijzonder de optocht!

.

Beste carnavalsvierders van de Sükkewottels van Haarle,
Op 11 februari wacht mij de vreugdevolle maar ook moeilijke taak om voor
te gaan in de carnavalsviering in de r.k. Sebastianuskerk in Haarle.
Vreugdevol omdat ik carnaval een heel plezierig en waardevol feest vind. Het
is een feest dat het leven kleur geeft. Want het leven kan soms best zwaar
vallen en in onze wereld gebeuren er best zorgelijke dingen. Maar met
carnaval mogen we de zorgen van alledag even opzij zetten en mogen we
samen de vreugde en het mooie van het leven vieren. Samen het leven
vieren, hand in hand, zonder onderscheid tussen rangen en standen. Het is
precies zoals God het leven bedoeld heeft, denk ik.
Maar ik vind het ook een moeilijke taak omdat ik in de voetsporen moet
treden van mijn “jeugdige” collega pastor Astrid van Engeland die jarenlang
is voorgegaan in deze carnavalsviering in Haarle. Zij heeft als geboren en
getogen Brabantse het feest van carnaval met de moedermelk meegekregen.
Als zij de eerste tonen van een carnavalslied hoort,
begint zij al spontaan de polonaise te lopen. Zij heeft
met haar Brabantse blijmoedigheid in de afgelopen
jaren dan ook bijgedragen aan hele feestelijke en
vrolijke kerkvieringen met carnaval in Haarle. Dat zal
ze ongetwijfeld ook dit jaar weer doen, maar dan niet
in Haarle omdat ze verhuisd is naar Schijndel in
Brabant, de carnavalsprovincie bij uitstek van
Nederland. In Brabant zullen ze in polonaise met haar
weglopen. Maar in Haarle zal ze gemist worden.
Tja, en dan moet een oudere pastor (ik ben 64 jaar) die geboren is in de
Noordoostpolder (Marknesse) in haar voetsporen treden. Ga er maar aan
staan. Overigens niets verkeerds over de Noordoostpolder, maar het gebied
staat nu eenmaal niet bekend om zijn grote
vertier en vrolijkheid. Maar wees gerust,
gaandeweg mijn leven heb ik toch ook wel de
smaak van carnaval te pakken gekregen. Ik kijk
dan ook uit naar de viering op 11 februari
waarin wij met elkaar het leven mogen vieren
en Gods zegen mogen vragen over het carnaval
en allen die carnaval vieren. Ik zie u dan graag.
Harry Bloo, pastor H.Kruisparochie

Zondag 11 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 bij Café De Droadnagel.
Dus allen die wel of niet naar de optocht in Heeten
gaan kijken, of meedoen, kom nadien gezellig een
feestje bouwen.

12 februari 2018.
Deze dag is voor de kinderen uit Haarle.
De ochtend is speciaal voor de peuters, waar met gepaste muziek volop
feest gevierd wordt.
Aanvang: 10:00 tot 11:30 uur.
De middag is voor alle schoolgaande
kinderen. We gaan deze middag met z’n
allen vieren, de nieuwe Jeugdprinses,
Jeugdadjudant, Jeugdraad van Elf en
Jeugddansmariekes.
Aanvang: 13:30 tot 16:00 uur.
Entree €1,Sükkewottels Online:

Bekijk de website van de Sükkewottels eens.
Op de site staan onder andere foto’s en actuele informatie over
carnavalsvereniging de Sükkewottels.
www.sukkewottels.nl
facebook.com/Sukkewottels/
twitter.com/sukkewottels

Dinsdagavond 13 Februari 2018.
De slotavond van het carnavalsfeest.
De remmen los; dus feest, feest en nog eens
feest bij café De Droadnagel.

U komt toch ook?
Neem uw buren, familie,
vrienden of wie dan ook
mee en feest deze laatste
carnavalsavond samen met
carnavalsvereniging de
Sükkewottels!!
Aanvang: 20:00 uur

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
gekke, zotte en leuke
carnavalstijd toe.
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