
 



 

 

 
 
  
 
Vrijdag 13 februari:    Playbackshow. 

Voor alle leeftijden. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Entree €3,- t/m 15 jaar. 
Entree €5,- 16 jaar en ouder. 

 
 
Zaterdag 14 februari:   Optocht Haarle . 

Doe ook eens mee met familie, buren, 
vrienden of kennissen.  
Daarna feest in de residentie tot in de 
late uurtjes. 

 
 
Zondag 15 februari:   Kerkmis, 

Carnavalskerkmis daarna in polonaise 
naar onze residentie. 
Aanvang kerkmis: 9.30 uur 
Aanvang carnaval: 10.30 uur tot  
13.00 uur. 

 
Zondag 15 februari:   Optocht Heeten, 

daarna feest bij 
Café de Droadnagel 
tot in de late uurtjes. 

 
 
Maandag 16 februari:  Peutercarnaval, 

Aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur. 
  

Maandag 16 februari  Kindercarnaval, 
Aanvang 13:30 uur tot 16.00 uur. 
Entree €1,-  

 
 
Dinsdag 17 februari:   Ziekenbezoek. 
    
Dinsdag 17 februari:  Dweilavond, 

Slotavond bij 
café de Droadnagel 
 Aanvang: 20.00 uur.    



 

 

  
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Het is een koude, donkere avond en ik laat nog snel even de hond uit.  
Als ik weer thuis kom stappen er ook 2 mannen uit een auto die naast 
ons huis staat geparkeerd.  
 
Ik groet ze zoals het hoort en ineens staan ze al achter mij in de 
garage. Als ‘we’ binnenkomen zijn de kinderen gelukkig net naar bed. 
Jeannette komt bij aan de keukentafel zitten.  
 
De mannen maken een plastic tas open waaruit een steek tevoorschijn 
komt. De vraag hoeft niet meer te worden gesteld. Er schiet enorm 
veel door mijn hoofd. Ik hou van carnaval maar volg het vooral vanaf 
de bar, zie altijd liever dat een ander in het middelpunt van de 
belangstelling staat. Als ik flink feest moet ik toch toegeven dat het de 
volgende dag wat ‘moeilijker’ gaat. Maar ja, het is ook een eer om na 
35 jaar in het voetspoor te mogen treden van je vader als prins 
carnaval. Ik heb nog nooit iemand gehoord die er spijt van heeft 
gehad en uitdagingen zijn er om aan te gaan.  
 
Terwijl ik dit alles overdenk heb ik al ja gezegd. Jeannette vind het 
gelukkig ook prima. Je moet het zelf weten en het is wel wat voor jou. 
Ik besef me dat ik de carnavalsdagen minder relaxed ga beleven als 
voorheen, maar ik ga ervoor. De gedachte 
aan prachtige carnavalsoptochten door 
Haarle (een thuiswedstijd) en Heeten (ook 
bekend want Jeannette komt er vandaan), 
een wervelende playbackshow waarin ik 
uiteraard veel ‘bekende’ artiesten hoop te 
mogen begroeten, het ziekenbezoek, 
kindercarnaval en ouderencarnaval laat het 
maar komen!!!  
 
Het feest organiseren gebeurt door de 
carnaval, het feest maken moeten we samen. 
Ik hoop zoveel mogelijk mensen te mogen 
begroeten om er met zijn allen een 
onvergetelijke carnaval van te maken.  
 
Ik ga ervoor, wij gaan ervoor!! 
 
Prins Alex. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Proclamatie: 
 
Ik, Prins Alex, geboren en getogen droadnagel, 
 
Zoon van Willem en Anny Kemper Passink, 
 
Getrouwd met Jeannette en vader van Iris, Amber en Eline. 
 
Verklaar hierbij: 
 
1. Dat ik samen met de jeugdprins / prinses, raad van elf en de dansmariekes  

deze carnaval tot een geweldig feest ga maken. Wij gaan ervoor. 
 

2. Dat ik het een eer vind om 35 jaar na mijn vader prins Willem de 1e in zijn 
voetsporen te mogen treden en ik hoop hieraan net zoveel vreugde en 
plezier te beleven als hij al die jaren heeft gehad. 

 
3. Dat we dit jaar het carnaval flink gaan vieren. De man met de hamer zal nog 

wel eens langskomen maar een beetje ‘droadnagel’ gaat een hamer niet uit 
de weg.  

 
4. Dat mijn vrouw en kinderen tijdens het carnaval veel mee mogen feesten maar ik hoop wel dat 

ze me toch de nodige ondersteuning kunnen bieden als het nodig mocht zijn.  
 

5. Dat ik alle activiteiten in Haarle enorm waardeer. Er is ontzettend veel te doen voor meerdere 
groepen. Voornamelijk dankzij de inzet van enorm veel vrijwilligers. Geweldig! 

 
6. Dat de vele activiteiten ook, daar waar nodig, ondersteund mogen worden door onze 

gemeente. Haarlenaren betalen immers net zoveel belasting als de mede gemeentebewoners 
aan de andere kant van de berg. 

 
7. Dat ik ervan uit ga dat dit jaar onze eigen drumband Haarle weer zal zorgen voor de feestelijke 

carnavalsmuziek. Tevens laat ik mij dit jaar graag door hun verrassen. 
 
8. Problemen zijn er om op te lossen. Niet om te maken of te zoeken. Dit geldt zeker tijdens 

carnaval. 
 

9. Dat alles tijdens het carnaval op een laag pitje wordt gezet, behalve uiteraard het feestvieren. 
We gaan er volledig voor en doen het samen. We slepen elkaar mee en elkaar erdoor. 

 
10. Dat ik dit jaar het nodige verwacht van de drumband, familie, de kameraden, mijn voetbalteam 

Haarle 5, mijn handbalteam B1 en de buurt.  
 
11. Houd Haarle leefbaar. Dit doen we samen. Ik geniet van alle vrijwilligers maar ben ook bewust 

dat er veel ondernemers in Haarle goed werk verrichten t.b.v. de leefbaarheid.  
 
Vandaar ook mijn benoeming tot Sükkewottel van het jaar: 
 
Café De Droadnagel.  
Door enorme inzet van Koen en Lisanne worden er in het café diverse activiteiten 
opgezet voor iedereen. Geweldig dat zij ervoor gaan en Haarle op de kaart zetten voor 
mensen die van de natuur willen genieten en rustig willen lunchen maar ook zeker de 
uitdaging niet uit de weg gaan om voor jong en oud een knalparty te organiseren. Dit 
is geweldig goed begonnen, ga zo door!!! 
 
 
 



 

  

 

 

Prins Sem de 1e . 

Hallo, ik ben Sem Marsman (11)  en 
samen met mijn adjudant Dylan 
Scholten (12) gaan wij dit jaar een 
heel leuk carnaval organiseren!  

Toen we hoorden dat wij de 
jeugdprins en adjudant zouden 
worden waren we erg blij. Dit jaar mogen wij ook op 
de carnavalswagen, het lijkt ons erg leuk. We 
hebben nog 10 jongens over in onze groep, maar 
we noemen het gewoon nog; de raad van elf. 

Ook de dansmariekes moeten we natuurlijk niet 
vergeten, ze zijn al erg druk aan 
het oefenen voor een nieuwe dans 
die jullie op de gala-avond voor het 
eerst hebben gezien.  

Hopelijk maken wij er met groep 8 
een hele leuke carnaval van. 

Bedankt voor het lezen,  
en tot dan!! 
Alaaf….. Alaaf….. Alaaf!  

 



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels 
 
Het is weer zover, de carnavalsdagen staan weer voor de deur. 
Veel Sükkewottels waren gisteren weer aanwezig op de 
geweldige Gala-avond, waar prins Rob op gepaste wijze werd 
afgevoerd. 
 
De nieuwe hoogheid werd bekend gemaakt , 
natuurlijk ook de nieuwe jeugdprins Sem, 
adjudant Dylan, gevolg en de dansmariekes 
werden geïnstalleerd. 
 
Dit jaar gaan we de carnavalsdagen niet alleen 
in met een nieuwe hoogheid, maar ook met 
een super enthousiaste groep nieuwe 
dansmariekes, die hun best gedaan hebben om 
de garde- en showdans tot in perfectie neer te 
kunnen zetten. Welkom meiden! 
 
Ook nieuw dit jaar is, het kleintje carnaval op de zondag in het  
dorpscafé, De Droadnagel. 
 
En terug van weggeweest, de Dweilavond op dinsdag eveneens 
bij café De Droadnagel. 
 
Zo zie je maar weer dat alle mensen van C.V. DE 
SÜKKEWOTTELS  er weer in geslaagd zijn om voor elke 
Sükkewottel er een daverend carnaval neer te zetten. 
 
Tot ziens op de carnavalsdagen  en een 3 werf alaaf!!! 
 
Groeten, 
 
Jeroen Schoorlemmer 
Voorzitter  
C.V. DE SÜKKEWOTTELS.   
 



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Het jaar is voorbij gevlogen, want dit boekje ligt weer in uw bus! De crisis 
schijnt voorbij te zijn, zegt men in Den Haag. Ik denk dat menigeen er 
anders over denkt. Desondanks hoop ik dat u zich toch weer laat zien op 
ons geweldige carnavalsfeest! 
 
Het tijdperk van Prins Rob is voorbij, met vele hoogtepunten en soms wel eens 
een vergissing (iets met Sallandzotten). Toch zijn we zeer tevreden over het 
beleid van prins Rob. (het is bijna net zo goed als het beleid van koning 
Pinterman).Ik kijk terug op een geweldig jaar, maar aan alles komt een eind….. 
Het stuntteam heeft weer op geheel eigen wijze afscheid genomen van Prins 
Rob. Hij is inmiddels ‘afgevoerd’.  De PKC* heeft een nieuwe hoogheid uitgezocht 
en deze is op spectaculaire wijze onthuld. Ik wens onze nieuwe hoogheid heel 
veel plezier en succes de aankomende carnavalsdagen. 

 
Dit jaar gaan we op 2 locaties in Sükkewotteldorp 
carnaval vieren. Op vrijdag, zaterdag en maandag  in 
onze residentie Dorpshuis Cultura. Zondag en 
dinsdag in café De Droadnagel. 
 
Uiteraard zullen wij ons best doen om er een leuk 
carnavalsfeest van te maken! Dit kunnen wij niet 
alleen, we hebben uw hulp nodig! Dus oefen een 
playback act, doe mee met de optocht en kom 
gezellig met ons feesten.  
  
 

Ik wil ook onze nieuwe dansmariekes heel veel succes wensen. Zij hebben dit 
jaar zelf hun dansje ingestudeerd, met de hulp van Milou Kemper. 
 
Hartelijke dank aan onze sponsoren voor hun bijdrage op welke wijze dan ook.  
 
En… last but not least.... wil ik alle leden bedanken voor hun inzet dit 
carnavalsjaar. Zonder hen kunnen we geen activiteiten organiseren…  
 
Kortom, zonder jullie geen carnaval! 
 
Tot de carnavalsdagen. 
Een 3 werf ALAAf, 
 
Roy Blankhorst 
Secretaris CV de Sükkewottels 
 
*Prinsen Keuze Commissie 



 

 

 

 
Beste Sükkewottels, 

Nog ruim een maand en dan is het alweer zover!! 
 
Carnaval 2015 word vast een super jaar. 
 
Met een nieuwe hoogheid voorop in de 
polonaise word er gedanst en gezwierd op 
de dansvloer. 
 
Het is vast ook dit jaar weer prima voor 
elkaar met de dansmariekes, raad van 11 
en samen met u wordt het een mooi 
feestje. 
 
Ik hoop dan ook dat er zich weer veel mensen zullen opgeven 
voor de playbackshow en de optocht. 
 
Dus wees vrij om te appen, mailen, sms’en of bellen. 
 
Ze zeggen niet voor niets hoe 
meer zielen hoe meer vreugde!! 
 
Ik hoop u dan ook allen weer te 
zien tijdens de carnaval en dat 
het maar weer een groot feest 
mag gaan worden. 
 
Graag tot carnaval 2015. 
Alaaf,  Alaaf,  Alaaf  
 
Groeten, 
 
           Mark Schotman 
 



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
 
De drie vrolijkste dagen van het jaar komen er weer aan! En 
dat is maar goed ook: in deze tijd van het jaar is het buiten 
meestal grijs, somber, koud en nat. Het voorjaar is in aantocht, 
maar laat vaak nog even op zich wachten.  
Met een beetje pech ga je ’s ochtends in het donker de deur uit, 
om ook in het donker weer thuis te komen.  
 
 
En dan is carnaval  een goed moment om elkaar op te zoeken 
en even lekker uit de band te springen. En dat is belangrijk, 
zeker als tegenhanger voor de momenten van verdriet en 
tegenslag die er ook zijn gedurende een jaar.  
 
 
Ook dit jaar heeft 
Carnavalsvereniging De 
Sükkewottels zich ingezet om er 
weer een daverend feest van te 
maken. Zoals deze actieve 
vereniging zich eigenlijk het hele 
jaar voor Haarle inzet, met al 
haar activiteiten. Geheel in de stijl 
en traditie van Haarle: 
enthousiast en super-actief!   
Ik wens iedereen drie prachtige, 
vrolijke dagen! 
 
 
Anneke Raven, 
 
Burgemeester van de gemeente 
Hellendoorn 
  



 

 

 

 

Beste Sükkewottelties, 

 
 
Sinds oktober 2014 zijn we weer druk aan 
het oefenen voor de garde- en showdans! 
Elke dinsdagavond trainen wij, met de goede hulp van Milou 
en Maureen, om een zo spetterend mooie dans te laten zien 
tijdens het mooie carnavalsweekend.  

We zullen dit jaar onze beste moves uit de kast halen en 
laten zien wat we in ons mars hebben! We vinden het dan 
ook erg leuk en spannend om het dit jaar te mogen doen.  

Graag laten we jullie tijdens de carnavalsdagen onze nieuwe 
dans zien. We hebben er zin in!!  
Jullie komen toch ook?   

 

Veel liefs namens de 
dansmariekes,  

 

ALAAF, ALAAF, 
ALAAAAAAF…  

Laura, Carina, Meike, Suzanne, 
Lieke, Emma,  
Hilde & Darlene 

 
 

 

 



 

 

 

 

BESTE CARNAVALSVRIEND(INN)EN 
 
 

De regeerperiode van Prins ROB is ten einde. 
 

Natuurlijk is het leuk en spannend uit te zien naar een nieuwe hoogheid, natuurlijk geld 
ook voor hoogheden; Noa disse´n weer een friss´n. Aan de andere kant laat ook ROB 
zien dat hij energie had voor een verlenging van zijn regeer periode. Een mooi 
compliment alvast voor ROB. Maar tradities zijn niet voor niets tradities, dus wacht ook 
ROB het lot van het opnemen in de langzamerhand roemruchter wordende prinsengarde. 
 

Dan nog even over de proclamatie van Hoogheid Prins ROB. 
 

`Dat ik het jammer vind dat ik mezelf geen droadnagel kan noemen. Er is mij gezegd dat 
je dan in Haarle geboren moet zijn.` 
 

Theoretisch mag dat wel kloppen maar als je tijdens carnaval alle hardcore droadnagels 
de optocht en de polonaise EN de kerk in krijgt dan laten we de theorie de theorie en 
durft de garde jou bij deze ook gewoon een droadnagel te noemen ( uut Heeten dan :-). 
 

´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.´ 
 

De Prinsengarde maakt ook al jaren DE Sier in de optocht van Heeten. Al is er de 
afgelopen jaren, volledig onterecht, verscherpt toezicht en wordt er wel eens met 
verschillende maten gemeten. Toch laat de Garde zich niet kennen en zullen we er weer 
staan. Zonder confetti (jammerrrrrrrrrrrrrrrrrr), maar met (dan) Onze ROB op onze 
wagen.  
 

`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.` 
 

Iedereen heeft kunnen zien dat het inderdaad weer een kleurrijke optocht is geweest. Is 
ROB dan ook de inspiratie geweest dat Haarle Go Ahead Eagles kleur gaat geven? In de 
regeerperiode van ROB is het eerste eredivisie doelpunt door een Haarlenaar voor de 
Eagles gescoord. Heeft Go Ahead in haar jeugdopleiding Haarles talent opgenomen en 
wordt er naar andere Haarlese talenten gezocht. 
 

`Dat mijn vrouw en dochters tijdens Carnaval ’s morgens en ’s avonds de hond mogen 
uitlaten.` 

Ja en dan maar hopen dat vrouw en kinderen er rekening mee houden dat carnaval na de 
1-jarige regeerperiode overgaat in een lange periode binnen de prinsengarde. Dus de 
hond zal zijn grote baas ook tijdens opvolgende carnavalsdagen moeten missen en zullen 
vrouw en dochters de hond naar behoefte moeten uitlaten. Misschien kan hier de 
Wiegersstroat hier ook wat noaberschap tonen want de prinsengarde wil zich ook wel 
over vrouw en dochters ontfermen (graag zelfs) 
 

De afgelopen carnavalsperiode hebben we ROB leren kennen als een 
oude, enthousiaste persoonlijkheid en is voor alles in. 
 

We hebben van hem als regerend prins genoten en verwachten van 
hem een actieve en positieve inbreng in de Prinsengarde. 
 

Tot slot wensen we u en de nieuwe prins(es) een fijn, vrolijk en een 
plezierig carnavalsjaar toe. 
 
De Prinsengarde. 

  



 

 

 

 

Toen ik hoorde dat ik jeugdprins zou worden was ik erg blij en 
toen adjudant Jill v.d. Toorn hoorde dat zij adjudant zou 
worden was zij ook erg blij. Alleen moesten we het wel nog een 
tijdje geheim houden en dat was natuurlijk wel jammer. 
 
Na een tijdje werd op de gala-avond bekendgemaakt wie de 
jeugdprins(es) en adjudant werd, dat was erg spannend, maar ook 
erg leuk. Toen kreeg ik ook een staf, een ketting, een cape en 
natuurlijk een steek. 
 
Toen het carnaval echt begon gingen we met heel groep acht op de 
carnavalswagen en gooiden we iedereen onder met confetti. 
 
De buren en de carnavalsvereniging, hadden beiden in de berm voor 
het huis een bord gezet, dat had ik niet verwacht. 
 
Ik hoop dat dit jaar net zo’n leuke carnaval wordt als vorig jaar en ik 
wens de nieuwe jeugdprins(es) en adjudant veel succes en een 
leuke carnaval.  
 



 

 

 

 

Beste Sukkewottels, 

Wat ben ik achteraf blij dat ik JA heb gezegd toen die twee 
malloten mij vorig jaar vroegen om Prins Carnaval 2014 van 
Haarle worden. 
 
Mijn eerste reactie was toen nog: ik ben te oud!! 
Maar ja, als je ’s morgens vroeg eerst goed uitslaapt, goed ontbijt 
en regelmatig eet, veel koffie en cola drinkt in plaats van bier en 
kruidenbitter en vooral weer vroeg naar bed gaat, dan is het best 
te doen hoor.  Bovenstaande heb ik dus echt niet gedaan, maar 
deze ouwe knar heeft het toch allemaal aardig volgehouden.  
 
Belangrijker nog: ik heb enorm genoten van het Carnaval!!!!  

Naast de gala avond bestond voor mij het Carnaval uit 11 hoogtepunten: 

1* playbackshow 
2* optocht Haarle  
3* feesten bij Dorpshuis  
4* optocht Heeten  
5* peutercarnaval  
6* kindercarnaval  
7* ouderencarnaval  
8* maandagavond Lemelerveld  
9* ziekenbezoek  
10* keet maken bij Gulle Goedzak   
11* naborrelen op dinsdagavond 
 
 
Vooral de optocht in Haarle was geweldig, de 
beide families als hippies, de mooie wagens en 
groepen, maar als klap op de vuurpijl natuurlijk 
de buren en Haarlese Eagles fans met die 
fantastische rood/gele GO AHEAD EAGLES 
bus!!! We’ll be  coming, we’ll be coming… 
 
Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie 
dagen en hoop dat de nieuwe prins of prinses 
net zo zal genieten als ik heb gedaan. 
 
 
Ex- Prins Rob 
  

 



 

 

 
 
 
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 
Renate Kerkdijk  
Linda Heethaar 
 
 



 

 

 
 
 

 
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   
  : Dennis Albers   

 

President   : Michiel Jansen  
 
 

Adjudant : Nick Heethaar 
  : Mark Schotman 

 
Raad van Elf: 
 

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 
Stefan Hutten Jos Ruiter Gerben Withaar 

 
Leidsters Dansmariekes:  
 

Milou Kemper 
 

Dansmariekes: 
 
 

 Laura Bijvank Carina Malloggi Hilde Ruiter 
Darlene Cents Emma Nahuis Suzanne Willemsen 
Lieke Kemper Meike Neulen  



 

  

 
 
 
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 
2014: Rob Bijvank  2014: Siebren Brinkhuis 

 

 

 



 

 

 
 
Sükkewottel van het jaar: 
 

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

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 Mirre Reimert Wiep Reimert
Nadie Laing Bo Wijnberg Lois Tibben 
Maureen Cents   

Wotteltrekkers: 

 
 
 

Ben Heethaar      Jeroen Schoorlemmer  Peter Westendorp  
 



 

 

 



 

 

 
 
   
 

Vrijdag 13 februari 2015 is het weer zover: 
 
 
 

De aftrap van ons carnavalsweekend 
begint zoals altijd met de playbackshow! 

 
In het tijdperk van de mobiele telefoons 
hebben ze een playbackshow-app 
geïntroduceerd. En wel onder de naam 
‘Dubsmash’. Maar is het niet veel vetter 
om je talenten te laten zien op het 
podium!? 
 
Daar hebben wij geen probleem mee en 
we bieden je deze kans, dus ga aan het 
oefenen. En wie weet heb jij het in je om die mooie beker en de geldprijs 
mee naar huis te nemen.  
 
Stuur je opgave voor 7 februari 2015 naar: playback@sukkewottels.nl 
 
Deze email moet voorzien zijn van:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De muziek mag maximaal 5 min. duren 

Geef je op tijd op, want vol =vol 
 

Naam van de artiest 
Titel van het nummer 
Namen van de deelnemers 
Leeftijd van de deelnemers 
Adres voor de vrijkaartjes 
MP3 bestand van het liedje 



 

 

 
 
 
 
Op zaterdag 14 februari 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 14 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 maandag 9 februari bij:  
Roy Albers Tel.  0548 - 596105 
 
*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: Gerard Schotman, Hilko Spoolder, Roy Albers 
   



 

 

 
 
 
Zondag 15 februari 2015 
 
Carnavalskerkmis 
Na vele leuke reacties op de carnavalskerkmis, die vorig jaar op 
zondagochtend is gehouden, wordt er ook dit jaar weer een 
carnavalskerkmis gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze mis begint om 9:30uur in de H. Sebastianuskerk in 
Haarle. De mis zal in het teken staan van carnaval en natuurlijk 
zullen de hoogheid, de raad van elf en de dansmariekes ook 
aanwezig zijn, net als vele oud prinsen en prinsessen 
en hopelijk vele inwoners van Haarle. Het koor "de Melodies" 
zal dit jaar weer van de partij zijn en hun klanken ten gehore 
brengen tijdens de mis.  
 
Aansluitend aan de carnavalskerkmis is 
iedereen welkom in het dorpshuis voor 
een kopje koffie (namens de 
Sükkewottels) en een borreltje. We maken 
er in het dorpshuis een gezellige ochtend 
van waar o.a. de dansmariekes en de 
jeugd dansmariekes hun danskunsten 
zullen laten zien. 
 
Deze ochtend is voor iedereen die belangstelling heeft en zal 
tot ongeveer 13:00 duren. Iedereen heeft vervolgens 
voldoende tijd voor het vertrek naar Heeten i.v.m. de optocht. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 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. 
 
  



 

 

 
 
 
 
16 februari 2015:
 
Deze dag is voor de kinderen uit Haarle.  
De ochtend is speciaal voor de peuters, met gepaste muziek wordt er 
volop feest gevierd. 
 
Aanvang: 10.00 uur tot 11.30 uur. 
 
De middag is voor alle schoolgaande 
kinderen. We gaan deze middag met 
z’n allen vieren, de nieuwe Jeugdprins,  
Jeugdadjudant, Jeugdraad van Elf en 
Jeugddansmariekes. 
 
Aanvang: 13.30 uur 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.  
 
Het internetadres is:  www.sukkewottels.nl  



 

 

 
 
 
 
 

Dinsdagavond 17 Februari 2015  
 
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. 
 
 
 
De Redactie: 
 
Bastiaan Bergboer 
Maurice Boksebeld 
Stefan Hutten 
Mitchel van Kampen 
Gerard Krukkert 
Frans Rietman 
Wilke Rietman 
Gerben Withaar 
  
 
 
 
  



 


