Zaterdag 30 januari:

Receptie ter gelegenheid 44 jarig
bestaan.
Voor iedereen, grote verloting!
Aanvang 14.30 uur tot 17.30 uur
Daarna gezellig even doorzakken tot….

Vrijdag 5 februari:

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

Zaterdag 6 februari:

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

Zondag 7 februari:

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

Zondag 7 februari:

Optocht Heeten.
Aanvang 15:00 uur
Daarna feest bij Café de
Droadnagel tot in de late uurtjes.

Maandag 8 februari:

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

Maandag 8 februari

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

Dinsdag 9 februari:

Ziekenbezoek.

Dinsdag 9 februari:

Dweilavond.
Slotavond bij café de Droadnagel
Aanvang: 20:00 uur.

Tevens prijsuitreiking optocht
wagens en volwassenen.
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Ooit, lang lang geleden(ruim 44jaar), toen je nog uit je luie
stoel moest komen en naar de televisie lopen om een andere
zender op te zetten, en voordat het meeste huidige leden
geboren waren, hebben wat mensen op een waarschijnlijk erg
gezellige dag, het idee gekregen om een carnavalsvereniging
op te starten. Wat zijn wij daar blij mee!
Om die reden kunnen wij namelijk dit jaar het 44 jarig bestaan
van carnavalsvereniging ‘De Sükkewottels’ vieren, en dat doen
we graag .
Wij als commissie 44 jaar hebben de eer gekregen om een
prachtig programma voor groot en klein, jong en oud in elkaar
te zetten en dat hebben we met veel plezier gedaan. We hopen
dat we jullie allen mogen ontmoeten bij de receptie, de
playbackshow, de optocht in Haarle en aansluitend feest in
onze residentie, de kerkmis en aansluitend koffie en een borrel,
kleintje carnaval, peutercarnaval, kindercarnaval en uiteraard
bij de dweilavond.
Deze festiviteiten hebben we dit jubileumjaar anders ingekleed
dan andere jaren. Het belooft daarom extra gezellig, leuk en
memorabel te worden. Komt daarom allen! En ook als je
normaal gesproken geen groot carnavalsvierder bent willen we
je uitnodigen. Er zit voor iedereen wat bij!
3 werf Alaaf!!
Dennis Albers
Nick Heethaar
Anton Oldeboer
Martijn Blankhorst
Jurgen Wijnberg
Sjaak Daggenvoorde
Demis Galgenbeld
Kira Heethaar
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Beste Sükkewottels
Wat gaat de tijd snel, voor je het weet is het alweer zover.
CARNAVAL 2016
Ja , en ook nog een jubileum jaar , 44 jaar zelfs.
44 jaar carnaval Haarle, Wat zijn we er trots op dat dit al
bereikt is. 44 jaar lang de Sükkewottels, met veel
hoogtepunten, maar zeker ook met dieptepunten.
Alle commissies binnen de vereniging zijn op dit moment weer
heel druk, om dit jaar er een spetterend carnaval van te
maken .
Met prins Alex is dit jaar voorbij gevlogen, en met de nieuwe
hoogheid zal het zeker ook zo gaan.
Daarom Sükkewottels zet met de carnavalsdagen even alle
ellende opzij, en ga lekker feestend de dagen door.
Want voor je het weet is het weer voorbij.
Vooral in deze ”rare” tijd is het voor jong en oud zeker goed
om je even lekker te laten gaan.
Met de hoogheid , raad van 11 , dansmariekes en prinsengarde,
zal dat zeker gaan lukken.
We gaan jullie zien tijdens de
carnaval in onze residentie en
bij de Droadnagel.
Alaaf!
Jeroen Schoorlemmer
Voorzitter
C.V. DE SÜKKEWOTTELS.
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Beste Sükkewottels
Ze staan weer voor de deur; de drie zorgeloze dagen waarop
onbekommerd feest kan worden gevierd. De dagen waarop iedereen gelijk
is en rollen worden omgedraaid. Hoewel je in Haarle natuurlijk het
carnaval niet nodig hebt om standsverschillen op te heffen. Ook buiten
deze vrolijke dagen om is Haarle een bijzonder hechte gemeenschap waar
iedereen met elkaar de schouders zet onder activiteiten voor het hele
dorp. Niemand uitgezonderd.
Het mooie is dat juist ook carnavalsvereniging de Sükkewottels vaak het
initiatief neemt voor zulke activiteiten, ook als de vastentijd niet voor de
deur staat. De Sükkewottels kun je gerust zien als cement in de lokale
samenleving. Ze zorgen er, net als de vele andere clubs en verenigingen,
voor dat al die verschillende mensen in het dorp een eenheid vormen,
waarvan de verschillende leden op elkaar kunnen bouwen. Ook en
misschien wel juist als het tegenzit, als het moeilijk wordt. Dan is
saamhorigheid en betrokkenheid belangrijker dan ooit.
En wat is er dus mooier dan met die
hechte gemeenschap een paar dagen
per jaar een onbekommerd vrolijk
feest te vieren, waarbij je elkaar soms
van een heel onverwachte kant leert
kennen. Zeker als het dit jaar de 44e
editie is van dit zottenfeest. Vier keer
elf, een prachtig jubileum.
Sükkewottels en heel Haarle: van
harte gefeliciteerd daarmee.
Ik wens u van harte toe: een vrolijk
jubileumfeest in een fantastische
gemeenschap.

Anneke Raven
Burgemeester van de gemeente
Hellendoorn
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Beste Sükkewottels,
En dan hebt u voor de tweede keer dit jaar ons carnavalsboekje in de bus liggen.
Iets wat niet heel gebruikelijk is. Dit komt omdat wij als vereniging dit jaar 44 jaar
bestaan. De gala-avond is dit jaar in december, zodat we eerder kunnen beginnen met
feestvieren…. Zoals u weet houden wij wel van een feestje!
Helaas zit de regeerperiode van Prins Alex er op. Minder dan
een jaar heeft hij over ons dorp geregeerd, het waren mooie
tijden, met helaas ook een droevig moment. We kunnen rustig
zeggen dat Prins Alex het goed heeft gedaan. Het moment is
gekomen. Gisteren is hij door het stuntteam op vakkundige
wijze afgevoerd.
Je leest altijd dat de PKC* op een donkere avond bij onze
nieuwe hoogheid aan de deur staat. Dit jaar zal waarschijnlijk
niet anders geweest zijn. Door middel van een spectaculaire
stunt is onze 44ste hoogheid tevoorschijn gekomen. Vroeger
wisten de meeste mensen pas wie de nieuwe prins of prinses
was, als het boekje in de bus viel. Tegenwoordig weet iedereen
het al via de sociale media. Toch is iedereen benieuwd wat er in
dit boekje staat.
Ook dit jaar gebruiken we weer twee locaties om carnaval te vieren. Het dorpshuis en
café de Droadnagel. In deze beide locaties zullen we de nodige KM ’s aan polonaise lopen
onder het genot van een drankje of 2-3-…. . Ook zal er een beetje carnavalsmuziek uit
de boxen komen, maar dat is bijzaak.
Ik wil Anton & Winy en team ook bedanken voor de vele jaren dat we samen met hun in
het dorpshuis mochten vertoeven.
Dit jaar heeft Linda Bannink de schone taak op zich genomen om onze dansmariekes van
de nodige danspasjes te voorzien. Dit gaat haar zeker lukken met al haar ervaring.
Ook gaat mijn dank uit naar alle mensen die op welke wijze dan ook het mogelijk maken
om carnaval in Sükkewotteldorp te vieren. En niet te vergeten alle leden die zich het
hele jaar door inzetten voor onze vereniging.
Ik hoop dat ik u allen mag verwelkomen tijdens deze
dagen en we met zijn allen een mooi jubileumjaar
tegemoet gaan. Rest mij nog de nieuwe hoogheid veel
succes te wensen.
Een 3 werf Alaaf,
Roy Blankhorst
Secretaris CV de Sükkewottels
*Prinsen Keuze Commissie
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Hallo Haarle,
Voor degene die mij niet kent. Ik ben Alwi Knobben, geboren in Nijverdal
en getrouwd met Christel Lorkeers, vader van Amy en Floor.
Hoe het allemaal begon.
Maandagavond 23 november krijg ik een appje van Christel. Er stond
iemand aan de deur, kwam voor jou, hij zei: we komen morgen wel weer.
Waarvoor komen ze? Ik wist het niet. ik gaf aan dat kan van alles zijn.
Zouden ze voor de carnaval langskomen, vraagt Christel nog even. Vast
niet.
Dinsdag gaat de bel om 20:00 uur. Ik doe open en daar stond er één in
het donker. Alwi mag ik je wat vragen. Tuurlijk zeg ik, kom d’r in. Hij was
niet alleen uit het donker verscheen de tweede man. Ik kende ze allebei
wel. In de kamer, waar alle dames zaten, vroegen ze of wie niet even de
keuken in konden gaan. Ik ben ook niet de moeilijkste, zo gezegd zo
gedaan.
De deur van de keuken was nog maar net dicht of ik had de steek op mijn
kop. Staat je goed zeiden de heren. Daar sta je dan met je goeie gedrag.
Ik, die altijd heb gezegd, word nooit geen Prins carnaval, kijk beide
mannen aan en denk wat nu. Voor dat ik het weet heb ik al ja gezegd,
mits ik het op mijn werk kan regelen. Deze laatste hindernis was zo
genomen.
Aangezien op 12 december de gala avond al is, moet er nog van alles op
korte termijn geregeld worden. Foto’s schieten, dit stukkie schrijven,
zwart pak kopen en vanaf nu gaan.
Nog niet goed beseffend wat deze carnaval gaat
brengen, gaan we vol enthousiasme deze tijd
tegemoet.
Ik heb er zin in, om samen met mijn gezin,
onze jeugdprins (of prinses) en heel Haarle een
mooi feestje te maken. Van optochten tot
playbackshow en alle andere feestelijke
activiteiten.
Ik zou zeggen: tot de Carnaval.
Prins Alwi 1ste
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Ik, Prins Alwi, geboren in Nijverdal maar gelukkig inwoner van Haarle.
Zoon van Antoon en Trees Knobben-Jansen. Getrouwd met Christel en vader
van Amy en Floor.
Verklaar hierbij:
1. Dat ik het een eer vind, dat ik de 44ste Prins van Haarle mag zijn, ondanks dat ik
geboren ben aan de andere kant van de bult.
2. Dat ik alle Droadnagels oproep om dit 44ste feest tot het feest te laten worden,
waarover nog lang nagepraat zal worden.
3. Dat we volop gebruik kunnen maken van het bos, zonder daarover enige afdracht
te doen aan Natuurmonumenten.
4. Dat we als Droadnagels, respect voor een ieder moeten hebben en houden, ook
als het eventjes minder zou gaan met iets of iemand. Maar met z’n allen de
schouders eronder gaan zetten, zodat we er met z’n allen beter van worden en
overal weer volop kunnen genieten.
5. Dat ik ondanks mijn voornemen om geen prins te worden, het toch ga doen en
met veel plezier.
6. Dat de dametjes van D1 voorop in de optocht moeten lopen, om hun coach te
laten zien dat het hardlopen in het bos op zondagmorgen niet voor niets is
geweest.
7. Dat heel Haarle moet uitlopen voor de optocht, playbackshow, en een ieder best
met hoofdpijn mag opstaan.
8. Dat de heren van HTC 2 laten zien dat ze hun mannetje staan tijdens de carnaval
en misschien ook nog op de baan . En niet alleen blijven leunen op de oudste in
het team.
9. Dat alle vrijwilligers het goede werk dat ze doen en dit blijven doen en er nieuwe
vrijwilligers opstaan, zodat het voor iedereen leuk blijft.
10. Dat een dag 24 uur heeft en dan nog een nacht, waar we met z’n allen achter
zullen komen tijdens deze carnaval.
11. Ik hoop dat ik een ieder nog kan motiveren en te plezieren om te genieten van de
kleine dingen in het leven. En dan GENIETEN in hoofdletters geschreven.
Uit respect voor deze twee mensen, wat ze voor Haarle hebben betekend, benoem ik tot
Sükkewottel(s) van het jaar:

Anton en Wini Hoonhorst
Tientallen jaren stonden zij klaar voor menig activiteit in Haarle. Al was in het sporthal of
in het dorpshuis. Je kon van alles met ze regelen. Al was het voor de handbal, carnaval,
toneel enz. enz. (teveel om op te noemen), ze stonden al die jaren voor ons, heel Haarle,
klaar. Ook een geintje mocht daarbij niet ontbreken. Anton en Wini en namens iedereen
uit Haarle (en omstreken) een oprecht dank je wel. Jullie hebben het super gedaan.

BEDANKT.
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Foto’s Haarlese beeldbank
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Hallo Sükkewottels,
Ik ben Joël Galgenbeld en ik ben 11 jaar oud.
Het is mij een genoegen om dit jaar jeugdprins
carnaval te zijn. En toevallig is het is dit jaar
ook nog het jubileum van de carnavalsvereniging. Ik heb natuurlijk ook een adjudant
en dat is Twan Neulen. Wij vonden het heel leuk
om te horen dat we prins en adjudant werden.

Op de vrijdag avond is de playback show. Ik hoop dat daar heel
veel mensen aan meedoen. Op zaterdag is de optocht in Haarle
en dan zou ik het leuk vinden als daar ook een heleboel
mensen aan meedoen. Op zondag is de optocht in Heeten en
dat wordt vast ook heel leuk en gezellig.

Ik hoop dat mijn adjudant Twan en ik
en natuurlijk ook de andere kinderen
van mijn klas er een groot knalfeest
van kunnen maken. Tot dan.

Jeugdprins Joël de 1e .
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Aan alle Sükkewottels,
En dan is er al weer een jaar
voorbij…
En hebben we gisteren avond
afscheid genomen van Prins Alex.
Ik hoop dat hij genoten heeft van
zijn regeerperiode en er met plezier op terug kijkt!
Nu staat er weer een nieuw gezicht op de voorkant van dit
boekje en niet zomaar iemand, onze 44ͤ hoogheid! Dat is toch
een hele mijlpaal. Zoiets moet gevierd worden en al doen we
het dit keer iets minder uitgebreid als met ons 33 jarig bestaan,
we zullen er zeker een groot feest van maken. Dit doen we
natuurlijk weer in onze eigen residentie. Dit jaar zonder Anton
en Winie, twee gezichten die toch ook voor allen onlosmakelijk
met carnaval verbonden waren/zijn. Hoe het allemaal zal gaan
onder de regie van de nieuwe beheerder kan nog niemand
zeggen maar aan de Sükkewottels zal het niet liggen.
We nodigen jullie allen uit in het Dorpshuis en/of café De
Droadnagel voor weer een paar donders mooie
carnavalsdagen!!!
Alaaf

Nick Heethaar
Penningmeester
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Beste Sükkewottels,
Nog even, en een groot
carnavalsfeest barst weer los,
met een nieuwe prins of prinses
nemen we vast weer op een
geweldige aparte manier
afscheid van prins Alex.
Dit aankomende jaar bestaat de
vereniging 44 jaar, dit moet
natuurlijk groots gevierd worden met natuurlijk de Prins of
Prinses de raad van 11 en natuurlijk met u allen.
Dus iedereen wees ook dit jaar weer vrij om mee te doen
aan de playbackshow en de optocht.
Dus mail, app, bel of sms om je te laten horen of te laten
zien! Wie weet win je wel een mooie prijs misschien.
2016 wordt vast een knallend
carnavalsjaar, met de polonaise
en de optocht staat iedereen
weer klaar.
Ik wens daarom ook iedereen
een kleurrijk en knallend feest
toe.
Vriendelijke groet,
Mark Schotman
(adjudant)
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Beste carnavalsvriend(inn)en.
Prins Alex heeft 12-12 afstand gedaan van zijn troon, zijn regeerperiode zit er alweer op.
In Haarle vragen we ons wel eens af hoe ze er elk jaar maar weer in slagen om een nieuwe hoogheid
te vinden. “Wie zol dur dit joar intrappen”.
Maar Alex heeft zich niet bij de benen laten nemen maar de kans open en eerlijk aangegrepen, om in
de voetsporen te treden van zijn vader: Willem Passink.
Daar was Alex trots op. En dat heeft Haarle geweten. Alex heeft laten zien dat hij weet waar en
wanneer de feesten beginnen. Dat er ook een eind zit aan de feesten, is iets waar Alex nog wel eens
mee worstelt. Hij heeft Sükkewotteldorp weer weten te inspireren.
Gesteund door al het vrouwelijk schoon thuis was Carnaval 2015 een enorm feest.
Willem Passink, hoge hoogheid in 1979, is jaren een unieke carnavalsvierder geweest en was binnen
de prinsengarde een legende. Ophokken (het half uurtje na de optocht bie de werktuigen een
momentje van “bezinning” met de Prinsengarde) was met Willem altijd een feest. Een goede borrel,
steevast enkele sprekende moppen en het volop meezingen. Unieke momenten met Willem. Hoe is
een raadsel maar Willem kwam altiet thuus.

Een zuster in een ziekenhuis brengt fruit naar
een Belgische patiënt, de Belg pakt de banaan
en wil het in zijn mond steken!
Zuster: ‘Ho!!! stop! zou je die banaan niet eerst
even afpellen meneer?’ Belgische patiënt:
‘Waarom.. ik weet toch al wat er in zit?”

Waarom dragen de
nonnen geen BH…………
Omdat God alles
ondersteund.

In die voetsporen zal Alex gaan treden, Na zijn regeerperiode zullen we de “nieuwe” Passink binnen
de Prinsengarde met heel veel plezier op gaan nemen. Verse moppen, trouw de feesten meevieren
en hij schijnt ook enorm goed te kunnen goochelen……
ALEX Welkom in de Prinsengarde.
DE PRINSENGARDE WENST IEDEREEN HEEL VEEL PLEZIER IN HET
JUBILEUM JAAR EN TEGEN DE NIEUWE HOGE HOOGHEID ZEGGEN
WIJ, GARDE LEDEN, VOORAL: HEEEEEEEEL VEEEEEEL PLEZIER, HET IS
EIGENLIJK NOG VEEL LEUKER DAN DE BUITENWERELD WAARNEEMT.
(en dat is maar goed ook)
ALAAF
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Beste Sükkewottelties,
Sinds oktober 2015 zijn we weer druk
aan het oefenen voor de nieuwe Show
dans. Elke donderdagavond trainen wij
om een zo spetterend mogelijke dans te
laten zien tijdens het mooie
carnavalsweekend.
Dit jaar zullen we laten zien hoe goed we kunnen swingen en
rocken. We zullen helemaal terug in de tijd gaan, van de 80’s
en 90’s terug naar nu. Met onze nieuwe trainster Linda
Bannink vinden wij dit erg leuk en vooral een leuke uitdaging
om samen te mogen doen. Wij hebben nu al super veel zin in
de carnavalsdagen!
Graag laten we jullie dit tijdens de
carnavalsdagen zien!
Daarom verwelkomen we jullie
graag bij deze super gezellige
dagen.
Veel liefs namens de dansmariekes!
ALAAF, ALAAF, ALAAAAAF . . .
Darlene, Laura, Carina, Meike, Lieke,
Emma, Hilde & Linda
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Hallo Haarlenaren,
Zoals velen van jullie vast al wel weten wordt er elke drie
weken op donderdagavond een bingo georganiseerd in
sportorant Sprengendal. De eerstvolgende bingo is op
donderdagavond 17 december.
Hierbij nodigen we onze hoogheid uit
om op deze gezellige bingoavond een
gokje te komen wagen, hierbij gaan
we er vanuit dat de raad van elf
gezellig meekomt!
De andere bingodata kunt U terug
vinden in het informatiekrantje.
Nu zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen die ons
bingoteam komen versterken. Lijkt het je leuk of ken je iemand
die het leuk vind ons te komen versterken, dan horen we dat
graag.
Dus mensen kom voor een gezellige avond eens een gokje
wagen op onze bingo en neem hierbij gerust uw vriend,
vriendin of buurvrouw mee.
Verder wensen we de hoogheid een
mooie regeerperiode toe.
En alle dorpsgenoten een heel mooi
carnavalsfeest.
Groeten het bingoteam,
Henriette ten Have
Linda Heethaar
Renate Kerkdijk
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Residentie
Bank
K.v.K.
Secretariaat

Bestuur:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Adjudant:

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

Jeroen Schoorlemmer
Roy Blankhorst
Nick Heethaar
Stefan Hutten
Fons Ruiter
Dennis Albers

: Nick Heethaar
: Mark Schotman

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

Stefan Hutten
Mitchel van Kampen
Hans Kemper
André Langkamp
Marc Nijenhuis
Ramon Raamsman †
Gerben Reimert
Frans Rietman

Fons Ruiter
Jos Ruiter
Jeroen Schoorlemmer
Teun Tibben
Peter Westendorp
Silvo Wijermars
Jurgen Wijnberg
Mitch Wijnberg

Trainster Dansmariekes:
Linda Bannink

Dansmariekes:
Laura Bijvank
Darlene Cents
Lieke Kemper

Carina Malloggi
Emma Nahuis
Meike Neulen
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Hilde Ruiter
Suzanne Willemsen

Prinsengarde:
1973:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

Jeugdprins(es):

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 †
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
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

1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
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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
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
Robin van ‘t Erve
Jelle Besten
Hilde Ruiter
Eline van Ommeren
Ruben Groote Schaarsberg
Yorick Veldkamp
Siebren Brinkhuis
Sem Marsman

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

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

1997: Theo van Overbeek
1998: Antoon Nijenhuis
1999: Theo Geuyen

2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Harry en Bets Wolterink
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: Bestuur MACH
2014: Werkgroep E&T
2015: Café de Droadnagel

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
Toon Smeenk

Cor ten Hove
Alfons Wijnberg

Ondersteunende leden:
Roy Albers
Johan Arfman
Amy Besten
Leonie Boksebeld

Marleen Boksebeld
Kira Heethaar
Deniece Hobert

Dinja Linthorst
Hilko Spoolder
Bo Wijnberg

Wotteltrekkers:
Marc Schotman

Jeroen Schoorlemmer
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Peter Westendorp

Beste Sükkewottels,
Een terugblik op het afgelopen carnavalsjaar zoals ik
dit heb beleefd. Er schieten prachtige herinneringen
door mijn hoofd (wat een feest!!) en bekijk nog eens
wat foto’s. Het was een verrassend en geweldig
feest waar ook Jeannette en de kinderen enorm van
hebben genoten. Carnaval was voor mij niet
onbekend maar wel als prins. Voor mij was dit nieuw maar ook
voor de dansmariekes, die het geweldig hebben gedaan.

In mijn proclamatie verklaarde ik dat ik het nodige verwachtte van de
drumband, familie, de kameraden, mijn voetbalteam Haarle 5, mijn
handbalteam B1 en de buurt. Ik moet zeggen; ze hebben het allen
voortreffelijk gedaan. Ook de ‘vaste’ carnavalsvierders hebben zich weer
van de goeie kant laten zien. Dit jaar kreeg ik meer mee van al het
geregel achter de schermen. Een enorme inzet van de hele vereniging is
bittere noodzaak om het feest op rolletjes te laten verlopen. Een mooi
programma is in elkaar gezet met diverse
activiteiten. Gelukkig ging bijna alles perfect en
als het niet helemaal goed liep konden we
gelukkig relativeren met Misdruk, “Ach je moet
niet vitten want zo erg is het niet”.

Ik wens de nieuwe prins/prinses een enorm fijn
jaar toe en uiteraard ook alle Sükkewottels. Ik
ben nog lang niet klaar met carnaval en hoop
nog veel plezier te beleven bij de Prinsengarde
waar ik ook graag wederom een waardig
opvolger probeer te zijn van mijn vader,
prins Willem de 1e.
Ex-prins Alex
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Toen ik hoorde dat ik de jeugdprins
zou worden was ik ontzettend blij,
want ik had het niet verwacht. En
toen ik hoorde dat Dylan Scholten de
adjudant zou worden was hij blij en
ik ook want hij is een goede vriend
van mij. Maar we moesten het nog
wel even geheim houden.

Toen de gala-avond daar eindelijk was, werd bekend gemaakt dat ik
jeugdprins zou worden en Dylan mijn adjudant. Dat was wel
spannend. Ik kreeg ook een staf en een steek! Er werd een foto van
mij opgehangen in het dorpshuis. De volgende dag kwamen er heel
veel mensen van de carnavalsvereniging om een bord in onze tuin te
zetten.

Toen het carnavalsfeest echt begon
mochten we eindelijk op de
carnavalswagen. Het leukst vond ik
dat ik met al mijn vrienden en
klasgenoten op de wagen mocht,
want we gooiden de hele tijd met
confetti op elkaar en natuurlijk op de
mensen die keken naar de optocht.

Ik wens de nieuwe prins(es) en jeugdprins(es) en
natuurlijk de adjudanten een leuk carnaval toe en ik
hoop dat ze er net zo veel van genieten als dat ik heb
gedaan!
Sem Marsman
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Zaterdag 30 januari
Op zaterdagmiddag 30 januari nodigen we u allen uit
voor onze officiële receptie ter ere van het 44-jarig
jubileum.
Van 14.30uur tot 17.30uur bent u van harte welkom in
onze residentie ‘Dorpshuis Cultura’ om samen met ons
te proosten op de afgelopen 44jaar en hopelijk nog vele
jaren.

Tevens zullen deze middag de prijswinnaars uit de
grabbel TON bekend gemaakt worden. Tijdens de
rondgang van de prinsengarde op 28 november kon uw
naam in de grabbel TON terecht komen en wellicht
behoort u tot een van de 11 gelukkige prijswinnaars.
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Zoals elk jaar trappen we de carnavalsdagen af met de playbackshow.
Waarom zullen we dit in ons jubileum jaar anders gaan doen? Dus doen
we dat ook maar niet.
Vrijdagavond 5 februari zien we onze helden weer op het podium.
Zelfs in televisieland hebben ze van ons
afgekeken. Na lang overleg hebben we Jan
Dino toestemming gegeven dat hij Playback
je gek op tv mocht presenteren.
Is het dan niet gaaf om zaterdag te kunnen
zeggen dat je mee hebt gedaan aan de
playbackshow?

Dit jaar vieren we ons 44 jarig bestaan. We willen we iets speciaals doen.
Wij willen proberen om zoveel mogelijk oud winnaars op het podium te
krijgen. Daarom een oproep aan de oud winnaars of ze nog 1 keer hun
winnende act willen performen. Natuurlijk mogen nieuwe deelnames ook.
Wij hopen dat jullie hier gehoor aan geven zodat we weer bomvolle
playbackshow hebben. Voor de winnaars staan er natuurlijk weer mooie
prijzen klaar. Het plezier is er voor iedereen die meedoet!!!
Stuur je opgave voor 22 januari 2016 naar: playback@sukkewottels.nl
Zet in je email het volgende:
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)

39

Ook dit jaar wordt carnaval in Haarle uitbundig gevierd op
zaterdag 6 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 onze 44 jaren jong zijn we nog altijd gul.
Met de vele prijzen die we vergeven kun jij of de hele groep die 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 6 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, één- en
tweelingen + fiets en karretjes. Voor wagens is dit mogelijk tot en met
woensdag 3 februari op de site van de Sükkewotels:www.sukkewottels.nl
Route optocht is t.z.t. te zien in het dorpskrantje.
Aan alle bewoners die aan de route wonen wordt vriendelijk verzocht hun 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:
Roy Albers, Gerard Schotman, Hilko Spoolder, Bo Wijnberg
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Foto’s Haarlese beeldbank
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Zondag 7 februari 2016
Na vele leuke reacties op de carnavalskerkmis, wordt er ook dit
jaar weer een carnavalskerkmis gehouden.

Deze mis begint in de H. Sebastianuskerk te 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
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.
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Zondag 7 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.
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8 februari 2016:
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 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 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
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Dinsdagavond 9 Februari 2016.
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
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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
Nick Heethaar
Stefan Hutten
Mitchel van Kampen
Gerard Krukkert
Jeroen Schoorlemmer
Gerben Withaar
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