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Beste Sükkewottels, 
 
De gala-avond gisteren was weer het startschot voor het carnavalsjaar 
2019. 
In de bomvolle zaal van de Droadnagel was het een super gezellige 
feestavond met onder andere de bekendmaking van de nieuwe Prins(es) 
en Jeugdprins(es). Het was soms wel een beetje behelpen met de ruimte, 
maar daar hebben echte carnavalsvierders geen enkel probleem mee. 
Prins Michel al helemaal niet, want waar hij ook komt, het is altijd een 
groot feest! 
 
Dit jaar wordt het wel een beetje anders vergeleken bij de laatste 45 jaar. 
Wij moesten op zoek naar een nieuwe residentie. 
Daar zijn we in samenwerking met café de Droadnagel helemaal 
uitgekomen. Doormiddel van een grote feesttent op het terrein van  de 
C.L.W.V naast de Droadnagel te plaatsen wordt er een nieuwe residentie 
gecreëerd. 
 
Daar zijn wij dan ook zeer blij mee, omdat we toch een beetje met de 
handen in haar zaten voor een nieuwe residentie (Dorpshuis weg, 
nieuwbouw bij sporthal nog niet begonnen). 
Ik wil de C.L.W.V en de Droadnagel hier hartelijk voor danken. 
 
Om het elk jaar weer mogelijk te maken een carnavalsfeest neer te 
zetten, zijn onze leden er het hele jaar mee bezig om daar aan te werken. 
Dit d.m.v allerlei activiteiten te organiseren (bingo, kinderspeelmiddag, 
Dance Party’s, paasvuur) en te helpen bij andere evenementen (Haarles 
Feest, kerstkransje). Ook daar voor alle dank en keep up the good work! 
 
Met de nieuwe hoogheid en alle Sükkewottels uit Haarle en omstreken 
gaan gaan we samen in de nieuwe residentie er voor zorgen dat we nog 
jaren carnaval kunnen vieren. 
Dit gaat zeker lukken omdat er nu al een carnavalsvirus door Haarle waait 
en blijft waaien bij jong en oud. 
 
Wij heten iedereen dan ook van 
harte welkom tijdens de carnaval 
in onze nieuwe residentie de 
Droadnagel. 
 
3x Alaaf  
Jeroen Schoorlemmer 
Voorzitter.  
 



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Nog even en het barst weer los; de dagen waarop alles anders is, de 
dagen waarop status en positie wegvallen, de dagen waarop mensen 
zichzelf even vergeten of – wie weet – juist even zichzelf zijn. Carnaval, 
een hoogtepunt in het zuiden van Nederland, maar ook een hoogtepunt in 
Haarle. Drie dagen onbekommerd feestvieren met mensen die je kent, 
met mensen waarmee je iets hebt.  
 
En Haarlenaren hebben iets met elkaar. Waar in Hellendoorn als geheel de 
noaberschap al hoog staat aangeschreven, is de onderlinge samenhang 
binnen Haarle wellicht nog groter. Dat is mooi, mensen die voor elkaar 
instaan, mensen die een visie delen en daar met zijn allen keihard voor 
gaan. 
 
Maar die visie, dat gezamenlijke streven, dat laat u straks drie dagen voor 
wat het is. En ook dat is goed. Want wie samenwerkt en samenleeft, kan 
en mag ook samen feestvieren. Zeker als dat feest goed wordt 
georganiseerd. En van die goede organisatie kunt u in Haarle verzekerd 
zijn. Want ook de 47e editie van het zottenfeest wordt weer op poten 
gezet en in goede banen geleid door de Stichting Carnaval De 
Sükkewottels.  
 
Deze club heeft weer gezorgd voor een fantastisch programma, een 
programma dat van hoogtepunt naar hoogtepunt 
gaat en volop gelegenheid biedt om elkaar op een 
andere manier te leren kennen.  
 
Haarlenaren, ik wens u allemaal een grandioos feest. 
Verbaas u over uzelf en verbaas u over uw 
dorpsgenoten. Geniet van drie bijzondere dagen, doe 
nieuwe energie op en wees blij met en trots op de 
manier waarop u met elkaar een speciale eenheid 
vormt.  
 
Anneke H. Raven 
Burgemeester van de gemeente Hellendoorn  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Gewoon een doordeweekse avond. Ik zit op de bank TV te kijken en heb niks op mijn 
programma staan. Zoals gewoonlijk is Marloes er om de paarden te verzorgen. Alwi komt 
nog even langs om te sporten en Ida bereid zich voor om de avonddienst te gaan draaien bij 
de Hospice. Rond de klok van acht uur wordt het rustig, maar dat is maar van korte duur. 
 
Zoals we het liefst zien komt er bezoek via de achterdeur. “Hebben jullie zin aan koffie? Ja” was 
het antwoord en ik heb er weer twee gezellig bij mij op de bank zitten te kletsen. Lopende het 
gesprek kreeg ik te horen dat het moeilijk was om ongezien met mij een afspraak te maken. Ze 
waren al een paar keer eerder bij mij thuis geweest en dan was ik er niet of het was te druk. Voor 
vanavond wisten ze dat ik thuis was en ze hebben gewacht tot Marloes wegging. 
 
Toen kwam de aap uit de mouw, voorzichtig lieten ze mij een steek zien en vroegen wat ik hier van 
vond. Ik Prins Carnaval? Tja, ik heb een warm hart voor carnaval en voelde mij vereerd maar in 
gedachten dacht ik; zal toch eerst een aantal zaken moeten regelen voordat ik ja zeg. Als je Prins 
Carnaval wilt zijn wil je het toch ook naar jou vermogen zo goed mogelijk doen. En dat wil je zo 
goed mogelijk afstemmen met je omgeving. 
 
Blijkbaar zagen ze dat ik aan het nadenken was en werd mij ondertussen verteld hoe mooi het niet 
allemaal is om Prins te zijn. Vooral ook dat je het niet alleen hoeft te doen maar dat je op allerlei 
manieren ondersteund wordt. Een periode in je leven wat je niet snel meer zult vergeten. 
 
Ondertussen zaten we al aan de wijn en het bier. Toch maar even uitgelegd dat ik met carnaval 
ben opgegroeid in Nijverdal en in mijn jeugdjaren te vinden was op het carnaval in Nijverdal, 
Hellendoorn en Raalte. Maar dat Ida en Kim niet veel met carnaval hebben. Dan lijkt Marloes meer 
op mij die is er meestal wel bij om carnaval te vieren.  
 
Heb toegezegd dat ik wel Prins carnaval wil worden maar dit eerst wil overleggen met Ida en ook 
op mijn werk. Ik heb een lieve vrouw en Ida zei dat ze het prima vindt dat ik Prins wordt. Ze zal 
me ondersteunen waar nodig is. Ik weet dat jij het mooi vind en dat gun ik je. Op het werk 
afgestemd met Edmond Geers en ik krijg daar ook alle ruimte om er een paar dagen niet te zijn. 
 
Een paar dagen later kon ik via de app berichten dat ik 
graag Prins Carnaval wilde zijn. Carnaval is voor mij meer 
dan alleen bier drinken. Natuurlijk ik hou ook wel van een 
biertje maar carnaval is voor mij een sociaal 
maatschappelijk gebeuren. Het verbind mensen van jong en 
oud en alle gezindten. Het mooie vind ik dat er aandacht is 
voor; peuter-, kinder-,jeugd- en volwassen carnaval. Het 
bezoeken van zieken en bejaarden. De kerkdienst met 
medewerking van een gehandicaptenkoor. 
Kinderspeelmiddag in de zomer en de bingoavonden door 
het jaar heen. In het verleden de beveiliging bij Kabaal op 
Vrijdag. Carnaval verbind, op school, vriendenclubs, 
sportvereniging, ondernemersclubs, buurten en individuen 
worden bij elkaar gebracht. Een heel mooi middel om de 
eenzaamheid of het alleen zijn te doorbreken. Want 
Carnaval is van iedereen. 
 
Ik heb er zin in om mijn bijdrage hierin te leveren om er een 
geweldig carnavalsfeest 2019 van te maken. 
 
 
3 X Alaaf 
Prins Johan de 2e  
 



 

 

 
 
 
 

   
Ik Prins Johan, geboren aan de andere kant van de berg (Nijverdal). Wij 
wonen ondertussen 30 jaar in Haarle en voelen ons Droadnagel. 
Zoon van Jan Middelkamp en Helena Knosala. Bijna 39 jaar getrouwd met Ida 
Zwienenberg. Vader van Marloes en Kim en binnenkort formeel schoonvader 
van Wesley. Werk als trotse directeur/eigenaar bij ons mooie Haarlese bedrijf 
Sallandse Wegenbouw. 
 
Verklaar hierbij; 

1. Dat Carnaval 2019 het eerste carnavalsfeest is welk niet in ons geliefde 
“Dorpshuis Cultura” gehouden wordt maar ons er niet van weerhoud om er een 
spetterend feest van te maken samen met Jeugdprins Len voorop in de polonaise, 
gevolgd door de raad van 11, de dansmariekes, alle Sükkewottels en alle 
feestvierders. 

 
2. Dat er in mijn regeerperiode geen bureaucratie plaats vind, dat we niet te veel 

regels hanteren maar een feest vieren met ons boerenverstand die voor iedereen 
toegankelijk is en doen dit op basis van vertrouwen.  

 
3. Dat de gemeente Hellendoorn een traditionele gele schoolbus inzet om de 

kinderen van Haarle Noord naar en van school te brengen zolang er geen veilige 
oversteek is bij Rijksweg 35. Haarle Noord mag niet afgescheiden worden van 
Haarle, want Haarle Noord hoort ook bij Haarle. 

 
4. Dat alle honden-uitlaters die langs de weg kant lopen dit doen in reflecterende 

kleding voor hun eigen veiligheid en om ongelukken te voorkomen. 
 

5. Dat ik als coach van Handbal Dames 2 gevraagd ben door het team om het 
volgende teamfeestje te gaan organiseren. Bij deze het teamfeest begint op 1 
maart met de playbackshow, op zaterdag meedoen aan de optocht en doorfeesten 
tot en met de dweilavond. 

 
6. Dat alle instellingen die gesponsord zijn door ons bedrijf in de afgelopen 27 jaar, 

familie, vrienden, buren en verenigingen waar ik lid van ben op 2 maart mee doen 
in de optocht. 

 
7. Dat nu de gemeente Hellendoorn de nieuwbouwwijken op slot heeft gezet, is er 

ruimte om starterswoningen / appartementen te gaan bouwen in Haarle. Nu het 
perceel waar “Dorpshuis Cultura” gestaan heeft beschikbaar komt, is dit een 
mooie plek om hier per omgaande met de bouwplannen te gaan starten. Zodat 
onze jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. 

 
8. Dat mijn motto is; Ik heb geen hekel aan werken maar vind het leven 

net iets mooier. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
9. Dat ik het prachtig vind dat de verbouwingwerkzaamheden aan het 

“Sportorant” niet zijn aanbesteed maar gegund zijn aan hoofdzakelijk 
de plaatselijke ondernemers. En mijn wens zou zijn dat we een 
combinatie van een mooie kantine met een Pizzeria zouden krijgen. 

 
10.Dat bij de verbetering van de parallelwegen van de RW 35, van de Tunnelweg 

naar restaurant “De Sallandse Berg” er duurzame verlichting komt voor fietsers. 
We nemen met minder licht genoegen dan al het licht bij het “Tunnel tracé”. Want 
Haarle gaat voor Energie Neutraal. 

 
11.Dat we een dorp zijn met prachtige evenementen zoals het afgelopen jaar; De 

Haarler-Bergloop, NK- Autocross, Sallands Mooiste, Dieksiepop, Slipjacht, Dutch 
Masters, Haarles Feest, Houtdorp, Piero’s muziekcafé, enz. enz. enz. , en 
Carnaval. Een Dorp dat barst van energie met veel talent en daar mogen we best 
trots op zijn. 

 
 
 
Tot slot benoem ik tot “Sükkewottel” van het jaar: 
 
CARITAS HAARLE 
Onze stille krachten in het dorp die maatschappelijke problemen opsporen en oplossen. 
Denk daarbij aan de voedselbank, ondersteuningen bij hulpverlening in de regelgeving, 
bij ziekte, financieel, kleding en het mogelijk maken dat kinderen mee kunnen blijven 
doen in de maatschappij. 
Dit gebeurt allemaal op basis van vertrouwen. Onze donaties vertrouwen wij Caritas toe 
zonder dat wij weten aan wie en waaraan en zien geen rapportages. Wij vertrouwen 
erop dat dit goed gebeurt.  
Dit fantastische werk wil ik graag waarderen met de benoeming  tot “Sükkewottel” van 
het jaar. 
 
Caritas Haarle; 
Dora Besten, Mariët ten Have, Harrie Schrijver, Gerard Hoornhorst en Theo van 
Overbeek. 
 
PS; Ik daag de prinsengarde uit om dit jaar eenmalig voor Caritas “Kiek veur Piek” 
collecte te organiseren tijdens de optocht.  
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

Hallo Sükkewottels, 
 
Ik ben Len Galgenbeld en ik ben 12 jaar oud. Ik heb te horen gekregen 
dat ik dit jaar de jeugdprins mag zijn. Samen met mijn adjudant Stefan 
Bessembinder gaan wij het carnavalsfeest voor de jeugd leiden. Daar zijn 
wij super blij mee. 
Natuurlijk gaan we met onze klas en met iedereen er een fantastisch feest 
van maken. Op de wagen in Haarle maar natuurlijk ook in Heeten. 
 
Len: Op een donderdagmiddag had iedereen een 
kort gesprekje met meester. Op het eind van het 
gesprek vroeg meester mij of ik nog wensen had. Ik 
kon niets bedenken, maar toen hij vroeg of ik 
jeugdprins wilde worden, was ik gelijk heel blij. Die 
avond heb ik het aan mijn ouders verteld en zij 
vonden het ook fantastisch. 
Na een week mocht de klas het weten en heel veel 
kinderen zeiden dat ze dat heel leuk vonden. 
 
Stefan: Toen meester mij vroeg of ik adjudant wilde worden, zei ik 
gelijk ja. Van meester moest ik het wel eerst met mijn ouders bespreken. 
Dat heb ik gedaan, maar ik wist gewoon dat ze ‘ja’ zouden zeggen. 
Ik mocht het nog niet aan de klas vertellen en dat vond ik wel spannend. 
Maar nu weten ze het en gaan we er 
samen een mooi feest van maken. 
 
Carnaval 2019 wordt een grandioos feest.  
We gaan springen, dansen en heel veel 
plezier maken. 
Samen met de dansmariekes en de 
jeugdraad van groep 8 wensen wij 
iedereen een prachtig carnaval toe. 
 
 
Veel carnavals groetjes. 
 
Jeugdprins Len en Adjudant Stefan.  
 

 

 



 

 

 

 
 
Beste Droadnagels, 
 

Na een aantal mooie jaren carnaval vieren bij C.G. de 
Toekomst is mij de vraag gesteld om president te 
worden. Iets wat mij stiekem al jaren prachtig leek 
om te doen en heb daarom ook vol enthousiasme “ja” 
gezegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ook dit 
jaar een prachtig jaar gaat worden maar ook een jaar 
met uitdagingen. Maar ik heb er ook alle vertrouwen 
in dat als we het met elkaar doen het helemaal goed 
gaat komen.  
 
Ook dit jaar zijn er al weer vele commissies druk bezig om weer een 
prachtig programma in elkaar te draaien voor dit carnavalsjaar. 
Ondanks dat ik op het moment van schrijven het programma niet 
ken weet ik zeker dat het een groot succes gaat worden. Maar 
daarvoor is wel jullie hulp nodig, dus ik verwacht dat Haarle 
massaal uitloopt voor de playbackshow, optochten en dweilavond. 
Dus spreek elkaar aan en bedenk een leuk dansje, of maak een 
wagen en geef je op. Wat extra belangrijk is om te benadrukken 
is de Zaterdagavond in onze residentie, hier zal een groot feest 
zijn inclusief DJ en natuurlijk de nodige drankjes om de keel te 
smeren. Dus sleep elkaar van de bank af en kom langs. 

Als laatste wil ik de nieuwe Hoogheid heel veel succes en plezier wensen 
en hoop ik jullie allemaal te zien tijdens de 
carnaval. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bjorn Groote Schaarsberg 
President. 
 
    
 
 



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Op het moment van lezen heeft prins Michel afscheid van 
ons genomen.  
Dit was een jaar met een lach en een traan. 
We moesten afscheid nemen van ons geliefde 
dorpshuis.  
Vele jaren van feesten en herinneringen ligt er 
verborgen.  
Maar goed, een nieuw jaar en een nieuw 
onderkomen mag ons feest niet verpesten. Ook 
bij De Droadnagel kun je van alles beleven.  
 
Ik als Adjudant, wil de nieuwe Hoogheid een hele fijne 
regeerperiode toe wensen. Samen met de raad van 11, de 
dansmariekes en het hele gevolg maken we er weer een 
top jaar van.  
 
Geeft u d us allemaal op voor de optocht en de 
playbackshow en vier en dans met ons mee in de 
polonaise.  
Ik heb er weer heel veel zin in om de nieuwe hoogheid te 
gaan helpen! 
 
Ik wens dan ook iedereen een knallend en 
feestend carnaval 2019 toe! 
 
ALAAF, ALAAF, ALAAF! 
 
Vriendelijke groet, 
  
Mark Schotman.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Beste carnavalsvierders,  

Het jaar zit er voor ons weer op en de eerste uitgaven voor de carnavalsdagen 
van 2019 zijn al gedaan. Afgelopen jaar was een jaar met goede inkomsten van 
de activiteiten die wij ondersteunen om geld te genereren voor de dure 
carnavalsdagen. Wij willen via deze weg graag de organisaties bedanken die ons 
de mogelijkheid geven om deze inkomsten te verwezenlijken. 
 
Helaas voor de Sükkewottels is er dit jaar een grote inkomstenbron weggevallen. 
Hierbij moet u denken aan het kerstkransje, waar wij als vereniging 
verantwoordelijk waren voor het eten en drinken bij de Palthetoren. Wij willen 
via deze weg de organisatie van het kerstkransje bedanken dat wij er elk jaar 
mochten staan om eten te verkopen. 
 
Gelukkig heeft zich een nieuwe kans voorgedaan om onze kas wat te spekken en 
de inkomsten te vergroten. Carnaval wordt in 2019 namelijk in een grote tent 
naast de plaatselijke kroeg gevierd. Een positief punt hiervan is dat er met de 
carnavalsdagen nu niet alleen maar kosten worden gemaakt. Dit jaar worden 
namelijk door de verkoop van de nodige drankjes ook inkomsten voor ons 
gegenereerd. Dit is ook hard nodig om de dure carnavalsdagen te organiseren en 
een te gek feest voor heel Haarle en omstreken neer te zetten.  
 
Desondanks kunnen we alle steun goed gebruiken! Ik wil daarom namens ons de 
sponsoren hartelijk bedanken. De sponsoren, die bestaan uit bedrijven uit Haarle 
en omstreken, staan jaarlijks weer klaar om de vereniging te steunen. Het doet 
ons goed dat de bedrijven zonder na te denken elk jaar weer ‘ja’ zeggen op de 
vraag of ze de Sükkewottels financieel willen ondersteunen.  
 
Wij verheugen ons erop om de financiële zaken 
voor komend jaar weer in goede banen te leiden 
en ervoor te zorgen dat 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 mooie carnavalsdagen. 
 
Veel plezier en Proost! 
 
Groeten, 
 
Mitchel van Kampen en Maurice Boksebeld  



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Het prinsenjaar voor mij zit erop en wat voor carnaval was het!  
Prachtig. Kjels, wat heb ik samen met Prins Dean genoten!  
 
Onvoorstelbaar hoeveel mensen moeite hebben gedaan omdat ik dit jaar 
de prins was. In mijn proclamatie heb ik familie, buren en kameraden 
uitgedaagd zich te laten zien in de optocht. Nou, dat is ze allen gelukt. 
Mijn pa en ma stonden pontificaal in de krant! 
Maar ook de deelname aan de playbackshow was erg verrassend en 
origineel. 
Het mooie is ook dat de “vaste” groep carnavalsvierders groter lijkt te 
worden, ik zeg “goede zaak!” 
Ook voor Jolanda, Isa en Esmee was deze carnaval er een om niet meer 
te vergeten, het is best heel bijzonder als je man, vader, daar ineens op 
het podium staat…. 
Uiteraard heb ik dit jaar meer van achter de schermen meegekregen dan 
andere jaren. Bij deze wil de hele carnavalsvereniging bedanken voor 
mijn prinsenjaar. 
Heren en dames, bedankt! 
Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. 
 
Mochten ze ooit bij jou, als lezer van dit stukje, aan de deur staan om te 
vragen of je prins of prinses wilt worden, altijd doen! Het is echt een 
bijzondere ervaring met erg veel feest, maar ook zeker een serieuze 
kant. Ik denk hierbij aan het ziekenbezoek wat 
ik gedaan heb of het planten van een boom ter 
nagedachtenis aan Johan Arfman. Ook die kant 
van het prins-zijn is echt bijzonder en mooi. 
Ik wens de nieuwe prins of prinses een super 
leuk carnavals-jaar toe in de nieuwe residentie, 
want ik was wel de laatste in het dorpshuis. 
Maak dr wat van, geniet met volle teugen! Als 
het meezit ben ik toegelaten bij de prinsengarde 
als dit boekje bij jou op de mat valt en daarmee 
hoop ik nog lang van het carnavalsfeest te 
kunnen genieten. 
 
Alaaf, alaaf, alaaf, 
 
Ex-Prins Michel. 



 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

Ik was vorig jaar jeugdprins van Haarle samen met mijn adjudant Fenna 
en de rest van groep 8. Met de dansmariekes en de raad van elf heb ik 
donders veel plezier gehad. Ik mocht heel veel mooie en leuke dingen 
doen tijdens de carnaval. 

 

Ik vond het heel erg leuk toen prins Michel met zijn adjudant Mark en 
de hele raad van elf bij mij thuis kwam. Ze kwamen s’middag het 
bord in onze tuin zetten met een heleboel slingers en een hoop 
lawaai. Carnaval 2018 kon voor mij beginnen. 

 

Ik vond het geweldig om de prijzen van de 
playbackshow uit te reiken. Ik dacht bij mijzelf het is het 
allerlaatste jaar in het dorpshuis. Ik vind het zo jammer 
dat ons mooie dorpshuis weggaat. Tijdens de optocht in 
Haarle en Heeten was het lachen gieren en brullen. We 
mochten veel confetti gooien. Mijn moeder en mijn tante 
zijn echte toppers, ze maakten speciaal voor mij een 
wagentje en het was helemaal 

geweldig. Ik wist niet eens dat ze een wagentje 
voor mij hadden gemaakt.  Het was een grote 
verrassing. 

Ik maakte bijna elk jaar met een groep een 
wagen, maar dit jaar ging het niet omdat ik 
jeugdprins was. Maar als je op zo’n prachtige 
wagen mag staan van de carnavalsvereniging is 
dat nog veel beter en leuker want op die wagen 
kan je echt mooi feest vieren. 

Ik als jeugdprins wil iedereen bedanken voor 
het hele prachtige, mooie, geweldige jaar wat ik 
nooit meer zal vergeten.  

Ik hoop dat dit jaar de jeugdhoogheid en 
hoogheid net zoveel plezier hebben, Dat ze net 
als ik de tijd van hun leven zullen hebben. Want 
carnaval is het mooiste wat er is! 

Groetjes en alaaf,                
Dean 

 



 

 

 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het is alweer een jaar geleden dat prins Michel carnaval 
regeerde. Nu is de tijd aangekomen voor een nieuwe prins of 
prinses.  
 
Wij van het bingoteam wensen hem of haar 
dan ook veel succes.  
Dus bij deze nieuwe hoogheid, wij zullen 
heel blij zijn met een bezoekje met het 
gevolg en de dansmariekes. 
 
Een gokje komen wagen is natuurlijk niet 
alleen voor de carnaval, dus beste vrienden, 
dorpsgenoten en ook iedereen: Speel eens 
bingo en maak kans op leuke prijzen!  
 
21 februari zal de eerste bingo weer zijn na de huldiging.  
Geen zorgen wij regelen een versnapering.  
 
We wensen de nieuwe hoogheid een fijne en vooral leuke 
regeer periode toe! 
 
Groetjes het bingo team 
 
Angela Schotman 
Henriette ten have. 



 

 

 

 
 
Lieve Sükkewottels, 
 
Omdat Amber vorig jaar dansmarieke van het jaar is geworden, heeft 
ze van ons een reis van een half jaar naar Curaçao kado gekregen! 
Amber is helaas daarom met de carnaval ver weg... 
(Gelukkig was ze er tijdens de trainingen als "dvhj 2018" 
wel vaak bij.) 
 
Om dit enorme (tijdelijke) gemis op te vullen, hebben we 
nieuwe audities gehouden: "So, you think you can be a 
Sukkewottelhuppeldeerntie" 
 
Na wekenlange strenge en moeizame jurering 
bleek Marc Verschoor de beste kandidaat! Zijn 
sierlijke heupbewegingen en vele andere 
vrouwelijke eigenschappen gaven de doorslag. 
De lat om "dansmarieke van het jaar 2019" te 
worden, ligt nu erg hoog met Marc erbij. 
 
..Alle carnavalsgekheid op een stokje, nu even serieus: 
We  hebben enorm veel zin om onze nieuwe dansmoves te showen en 
het leukste feest van het jaar te vieren 
in de gloednieuwe residentie in en 
naast "De Droadnagel". 
 
Kom allen kijken en vooral 
meefeesten. Het wordt vast weer een 
superleuk carnaval! 
 
Kusjes,  
Vera, Melanie, Lynn, Ying Ying, Amber 
(vanuit Curaçao), Jinke, Maxime,  
Demi, Kris. 
(ohja en Marc natuurlijk) 

   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

  

 

 

Beste Sükkewottels, 

Ook dit jaar zijn de hofdames weer van de 
partij! 

Afgelopen december hebben wij een leuke 
feestmiddag georganiseerd voor alle leden. 
De stemming zat er al goed in, dus dit 
belooft weer veel goeds voor het 
aankomend carnavalsweekend.  

 

Een aantal van ons zijn al druk bezig met 
de inrichting van de nieuwe carnavalstent. 
Wij doen ons best het zó gezellig te maken 
dat jullie het dorpshuis snel vergeten zijn. 

 

Wij hopen er ook dit jaar weer een mooie carnaval van te 
maken met jullie! 

En kom met ons een dansje (of 
twee) doen in de nieuwe tent! 

 

Alaaaf, alaaaf, alaaaf! 

 

De hofdames 

 



  

 

 



 

 

 

 

Prins Michel de 1e 

 
(De 46e hoogheid Prins Carnaval van de Sükkewottels) 

Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, 
alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, 
alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, 
alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf! 
 
Samen met Jolanda, Isa en Esmee heeft Prins Michel letterlijk vol gas 
gegeven. Hij heeft de energiehendel vol open gedraaid, dagen lang 
achter elkaar in de hoogste versnelling carnaval lopen vieren.  Zijn 
remmen tijdens het feesten nimmer ingetrapt. De accu in een paar 
uurtjes thuis steeds opgeladen maar alle registers losgetrokken om maar 
heel veel carnaval-meters/kilometers te maken. Sturing geven aan alle 
dolende dorpelingen, samen met die rare, eigenaardige, eigenwijze maar 
o-zo kleurrijke carnavalsvereniging. 

 

Misschien geen held voor het leven maar best wel tijdens de carnavalsdagen. 

Terugkijkend is er 1 punt van kritiek. Hij proclameerde dat hij menig 
droadnagel wil zien zweten in de beweegtuin! Had onze prins in zijn jaar van 
prinselijke regie hier niet het voorbeeld moeten geven? En ja het startschot 
geven bij de Haarlerbergloop…. Had hij met zijn luie donder geen schot hagel 
in zijn donder moeten krijgen om vooral zelf voorop te LOPEN. 

Prins Michel de 1e - Altijd goed te pas 

Michel een prins altijd goed te pas 
Links, rechts, onder, boven, waar hij ook was 
Achter was hij en ook voor 
Waar je het niet verwachtte was hij toch doar 
Behalve thuis, daar kwam hij veeeeeel heel veel later pas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Michel een prins altijd goed te pas 
Menig biertje en dus ook heel veel plas 
Een probleem drinker is hij niet 
Omdat hij daar ook gewoon het probleem niet in ziet 
Dus opnieuw en opnieuw 1 biertje nog met aan die jas. 

Michel een prins altijd goed te pas 
Kan met iedereen door de deur, met iedereen in zijn sas 
Maar 1 iemand is wel zijn grootste vrind 
De man met baard en schimmel, de echte Sint 
En met de pieterman die dit jaar weer lekker zwart was. 

 

 

Uniek dat Jolanda al heeft genoten van de prinsengarde, zij mocht reeds mee 
feesten, rijden, eten en drinken op de wagen in de optocht. (de kosten: 2 krat 
Pils gaan we dit jaar innen bij de dan ex-prins Michel). De prinsengarde 
overweegt dus toch serieus om ook Michel op te nemen in deze roemruchte 
garde. Gaat vast helemaal goed komen. 

 

En ja, 

 

We zetten een streep door de oude 
residentie; ons dorpshuis. Maar dat is zeker 
geen streep door de rekening van de 
Carnaval. Want je hebt dat streepje voor 
als je tijdens de carnaval jezelf verkleed en 
feestend laat zien. Streep !  eh…. Ik bedoel 
punt. 

 

De Prinsengarde! 

  



 

  

 
 
 
Vrijdag 1 maart is de start van het carnavalsweekend, een andere start 
dan we gewend zijn: we gaan de tent in! Ook hier kan het dak eraf! 
 
We beginnen met de 
playbackshow, die de voegen 
uit de tent doet barsten. 
 
Lijkt het jou ook leuk om mee 
te doen aan de playbackshow? 
Ga langs bij je buren, 
vrienden, familie, collega’s of 
teamgenoten en spoor ze aan 
om met je mee te doen! Ga 
voor de fantastische prijzen of 
doe gewoon lekker mee voor 
de lol. 
 
Wij zetten een mooi podium 
voor je klaar, zodat je een spectaculair optreden neer kan zetten. Wie 
weet word jij de nummer 1 van 2019!  
 
Stuur je opgave voor 19 februari 2019 naar: playback@sukkewottels.nl 
 

 
 
 
Zet in je e-mail: 
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 of 
Link van YouTube. 
 
 

 
 
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 2 maart.  
 
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 2 maart van 10:30 
tot 11:30 uur in café de Droadnagel. 
Dit is voor groepen vanaf 6 personen, groepen t/m 5 personen, één- 
en tweelingen + fiets en karretjes. Voor wagens is dit mogelijk tot en 
met donderdag 21 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: 
Roel Nahuis, Iwan Raamsman, Bo Wijnberg   
 
   

http://www.sukkewottels.nl/


 



 

 

 
 
 
 
Beste carnavalsvierders van de Sükkewottels van Haarle,  
 
Zondag 3 maart mogen we samen carnaval gaan vieren in de H. 
Sebastianuskerk in Haarle. Als carnavalsvierders, samen met de 
Melodies. Voordat we de sobere veertigdagentijd ingaan, die weer 
voorafgaat aan het feest van Pasen, mogen we een paar dagen de 
bloemetjes buiten zetten.  
 
Het leven is mooi, kent zo zijn hoogtepunten, 
maar ook zorgen, minder mooie dingen en soms 
dieptepunten. Juist daarom is het goed op tijden, 
dat het kan, het leven te vieren. Dat doen we 
met carnaval. In de kroeg, op straat, met een 
feestelijke optocht, met saamhorigheid én we 
doen dat in de kerk. Want God gaat met ons 
mee. In goede en slechte tijden, en dus ook met 
carnaval. 
 
Met carnaval is alles een beetje omgekeerd. Even is niet de 
burgemeester de leider van onze gemeente, maar prins carnaval. We 
gaan verkleed en er is geen onderscheid in rang en stand. Misschien 
herkennen we elkaar niet eens allemaal, maar dat doet er ook niet toe. 
Als we de kleur van het leven maar laten stralen en de zorgen van 
alledag even opzij kunnen zetten. Ik denk dat God zo het leven 
bedoeld heeft toen hij de aarde, met alles wat daarop en daarin is, en 
ook ons mensen, schiep. 
 
Van harte nodig ik iedereen uit mee te 
komen vieren: zondag 3 maart, 9.30 
uur, samen met de Melodies. En zet je 
feestneus, al dan niet letterlijk, maar 
op! 
 
 
 
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastor 
parochie H. Kruis 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 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. 
 
Dus allen die wel of niet naar de optocht in Heeten 
gaan kijken, of meedoen, kom nadien gezellig een 
feestje bouwen. 
 
  



 

 

 
 
 
 
4 Maart 2019. 
 
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         

http://www.sukkewottels.nl/


 

 

 
 
 
 
 
Dinsdagavond 5 maart.  
 
De slotavond van het carnavalsfeest.  
De remmen los; dus feest, feest en nog eens feest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
Bank : Rabobank Haarle 
    nr.: NL92RABO0118205994 
K.v.K.  : Hengelo 410 301 370 000 
Secretariaat : Kerkweg 4 
    7448 AD  HAARLE 
    TEL: 06-39137025 

Bestuur: 
Voorzitter   : Jeroen Schoorlemmer  
Secretaris  : Miquel Calkhoven 
  : Gerben Reimert 
Penningmeester : Mitchel van Kampen 
  : Maurice Boksebeld 
Leden   : Stefan Hutten 

       : Fons Ruiter 
  : Dennis Albers   

 

President: : Bjorn Groote Schaarsberg 

 
Adjudant: : Mark Schotman 
 

Raad van Elf: 
 
Dennis Albers Roel Jansen Holleboom Luuk Spijkerman 
Remco Bergboer Mitchel van Kampen Mathijs Tibben 
Roy Blankhorst André Langkamp Marc Verschoor 
Jurian Boksebeld Marc Nijenhuis Kay Verhoef 
Maurice Boksebeld Ramon Raamsman † Peter Westendorp 
Miquel Calkhoven Gerben Reimert Silvo Wijermars 
Jari Ten Have Fons Ruiter Jurgen Wijnberg  
Stefan Hutten Jeroen Schoorlemmer Mitch Wijnberg 

 
Leidster Dansmariekes:  
 

Linda Bannink  
 

Dansmariekes: 
 

 

Vera ten Have Maxime Maatman Demi Ruiter 
Ying Ying Hu Melanie Maatman Kris Verhoef 
Amber Kemper Jinke Neulen Lynn Verwaarst 



 

  

 
 
 
Prinsengarde:  
      

1973: Jo Poppe  † 1988: Anton Hoonhorst 2003: Ben Bloeme 
1974: Anton Kemper (Passink) 1989: Herman Wichink  † 2004: Henriëtte Linthorst 
1975: Herman Schoot Uiterkamp 1990: Theo van Overbeek 2005: Richard Tibben 
1976: Johan Rodijk  † 1991: Anny Krukkert 2006: Martine Knobben 
1977: Jan Schippers 1992: Cyriel Kemper 2007: Peter Cents 
1978: Anton Smeenk 1993: Gerard Albers 2008: Marco Groote Schaarsberg 
1979: Willem Kemper 1994: Gerard Krukkert 2009: Esther Marsman  † 
1980: Gé Knobben 1995: Maria Jonkman 2010: Eduard Bessembinder 
1981: Jan Willemsen  † 1996: Henk Hobert 2011: Demis Galgenbeld 
1982: Antoon Kemper  † 1997: Harry Reimert 2012: Sjaak Daggenvoorde 
1983: Anton Wolterink  † 1998: Frank Spijkerman 2013: Ton Willems 
1984: Herman Hofstede 1999: Marja Kemper 2014: Rob Bijvank 
1985: Martin Hoonhorst 2000: Geert Nahuis 2015: Alex Kemper 
1986: Jan Schoot-Uiterkamp 2001: Willy Tijs 2016: Alwi Knobben 
1987: Henk van Rhee  † 2002: Joke Jansen Holleboom  2017: Sandra Ruiter 
  2018: Michel Bergboer 

 

Jeugdprins(es): 
 

1984: Barbara Linnartz  1996: Dennis Bloeme 2008: Robin van ‘t Erve 
1985: Natasja Besten  † 1997: Casper Nijenhuis 2009: Jelle Besten 
1986: Roy Nije Bijvank 1998: Ted Krukkert 2010: Hilde Ruiter 
1987: Daniëlle Besten 1999: Chiel Boksebeld 2011: Eline van Ommeren 
1988: Roy Calkhoven 2000: Dennis van Breen 2012: Ruben Groote Schaarsberg 
1989: Koen Blankhorst 2001: Bob Kemper 2013: Yorick Veldkamp 
1990: Pascal Raamsman 2002: Michiel Jansen 2014: Siebren Brinkhuis 
1991: Roel Wagenmans 2003: Mart Hoonhorst 2015: Sem Marsman 
1992: Robbert Heuven 2004: Jasper Tibben 2016: Joël Galgenbeld 
1993: Kim Calkhoven 2005: Anika Laing 2017: Paris Scholten 
1994: Michel Albers 2006: Bas Vree-Egberts 2018: Dean Verwaast 
1995: Matthew Merjenburgh 2007: Stef Bloeme  

 
 

 
 
Hofdames: 
 
Laura Bijvank Carina Malloggi Hilde Ruiter 
Lieke Kemper Emma Nahuis Suzanne Willemsen 
 Meike Neulen  

 



 

 

 
 
 
Sükkewottel van het jaar: 
 

1984: Jan Raamsman  † 2001: Doortje Giesen  † 
1985: Theo Wijnberg 2002: Ben Kottink 
1986: IJsclub Haarle 2003: Jan Besten 
1987: de Zonnebloem 2004: Eef Wiggers   
1988: A.B.C. Weykamp 2005: Ton Knobben  † 
1989: G.J. Nije Bijvank  †  2006: De Donderse Deerns 
1990: Anton Wichink en Annie Wichink  †  2007: Anton ten Den en Wim Verhoef  † 
1991: Marie van Schooten 2008: Houtdorpcommissie 2007 
1992: Hein en Minie Tibben 2009: Molly Miller 
1993: Pastoor Meijerink  †          2010: Peter Rodijk 
1994: Harrie Kemper (Graven Gerrit) 2011: Kermiscommissie 
1995: Dameskoor 2012: Stichting Dappere Thijn 
1996: Ons Genoegen 2013: Bestuur MACH 
1997: Theo van Overbeek 2014: Werkgroep E&T 
1998: Antoon Nijenhuis  †    2015: Café de Droadnagel 
1999: Theo Geuyen 2016: Anton en Wini Hoonhorst 
2000: Harry en Bets Wolterink 2017: Bestuur van Plaatselijk Belang  
 2018: Vrijwilligers stichting Dorpshuis 

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                 Jos van Kampen            Alfons Wijnberg †                    
Hans Nijkamp  †              Toon Smeenk                           Johan Arfman † 

  
 
 
 

Ondersteunende leden: 
 

Roy Albers Marleen Boksebeld Dinja Linthorst 
Amy Besten Kira Heethaar Hilko Spoolder 
Leonie Boksebeld Deniece Hobert Bo Wijnberg 
Nick Heethaar Bastiaan Bergboer Iwan Raamsman 
Roel Nahuis   

Wotteltrekkers: 

 
 
 

  Jeroen Schoorlemmer Peter Westendorp  Fons Ruiter  Toon Smeenk  
 



 

 

 
 
 
 
Feestmiddag Carnaval 16-12-2018 
 
Hallo allemaal, 
Elk jaar wordt er in de laatste maanden van het jaar een carnavalsmiddag georganiseerd. 
Deze middag is voor alle leden van de carnaval, de prinsengarde inclusief alle 
familieleden. 
Dit jaar was de middag georganiseerd op zondagmiddag 16 december bij cafe “De 
Droadnagel”. 
 
De opkomst was groot, in totaal waren er zo’n 60 volwassenen en 20 
kinderen. 
Het was een Hollandse middag, met een dresscode. Deze was “een 
oranje tintje”. De meeste mensen waren dan ook voorzien van een 
oranje tintje. Duidelijk was wel dat iedereen een eigen invulling gaf aan 
de term “tintje”. 
De organisatie van deze middag lag in hand van de hofdames, die daar 
ook een superleuke invulling aan hebben gegeven. 
Ze hadden iedereen in groepen ingedeeld zodat er een leuke mix 
ontstond tussen jong en oud. In totaal waren er 8 groepen die het 
tegen elkaar moesten opnemen in een vragenronde. Net zoals in het 
programma “ik hou van Holland” moesten de 2 winnende teams het 
finalespel aan het rad spelen, waarbij groep 4 de winnaar van het spel 
werd. 
Als prijs kregen ze een  pakketje met allerlei Hollandse lekkernijen die 
dan ook direct ter plekke genuttigd werden. 
Een aantal teams hadden vals gespeeld door tijdens het beantwoorden 
van de vragen op hun mobiel te kijken. Dit mocht niet en hier werd 
streng op toegezien door de hofdames. Als boetedoening dienden deze 
teams een liedje te zingen voor de hele zaal. Nou, dat werd gedaan kan 
ik u zeggen, de hele zaal zong uit volle borst mee! 
De hofdames hadden het strak georganiseerd, met een strakke regie. Knap gedaan 
dames! 
 
Als klap op de vuurpijl gaven de dansmariekes een demo van hun de nieuw 
ingestudeerde gardedans. Het was wel jammer dat er een 2-tal dansmariekes niet waren, 
maar hun plek werd vakkundig opgevuld door Linda. Hulde dames, het zag er geweldig 
uit, alhoewel de dames zelf nog niet helemaal 
tevreden waren. Ook dit jaar leggen jullie de lat 
weer hoog. 
Al met al was het een supergezellige middag, 
waarbij erg duidelijk werd dat iedereen weer erg 
veel zin heeft aan Carnaval 2019!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Een bezoeker van de feestmiddag. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
De Redactie: 
 
Bastiaan Bergboer 
Marc Verschoor 
Gerben Reimert 
Luuk Spijkerman 
Jurian Boksebeld 
Maurice Boksebeld 
Stefan Hutten 
Gerard Krukkert 
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