
 



 

 

 
 
  
 
 
Vrijdag 24 februari:    Playbackshow. 

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

 
 

Zaterdag 25 februari:   Optocht Haarle. 
      Aanvang: 14:00 uur. 

Doe ook eens mee met familie, buren, 
vrienden of kennissen. Daarna feest in 
onze residentie. 

 
 

Zondag 26 februari:   Kerkmis. 
Carnavalskerkmis daarna in polonaise naar 
onze residentie. 

      Aanvang kerkmis: 9:30 uur 
      Aanvang carnaval: 10:30 uur tot 13:00 uur. 
 
 
Zondag 26 februari:   Optocht Heeten. 
      Aanvang 15:00 uur 

Daarna feest bij Café de 
Droadnagel. 

 
 
Maandag 27 februari:  Peutercarnaval, 

Aanvang 10:00 tot 11:30 uur. 
  
 

Maandag 27 februari:  Kindercarnaval, 
Aanvang 13:30 tot 16:00 uur. 
Entree €1,-  

 
 

Dinsdag 28 februari:   Ziekenbezoek. 
    
 
Dinsdag 28 februari:  Dweilavond. 

Slotavond bij café de Droadnagel 
 Aanvang: 20:00 uur.  
 Tevens prijsuitreiking optocht  
 wagens en volwassenen.   



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels. 
 
Carnaval 2017 is weer in volle gang. 
De nieuwe hoogheid is inmiddels bekend gemaakt,  
Prins Alwi is afgetreden en opgenomen in de Prinsengarde. 
 
Nu gaan we het 45e jaar in.  
Terugkijkend op het jubileum jaar (44) was het een bewogen jaar. 
Vele activiteiten die zeer geslaagd waren b.v. 44 jarige  
receptie, een mooie optocht en natuurlijk ook de rest van de 
carnavalsdagen. 
 
Maar buiten de carnavalsdagen zijn onze leden 
ook zeer actief voor Haarle.  
Namelijk met: Kerstkransje 
                        Kermis  
                        Paasvuur 
                       Kindermiddag 
                        Dance Party. 
 
Vanuit het bestuur wordt deze inzet zeer gewaardeerd en ook vanuit 
het dorp zelf. Daarom beste Sükkewottels zet je beste beentje voor 
met de carnavalsdagen maar ook voor het dorp, om onze jeugd een 
mooie toekomst te geven in Haarle (dorpshuis, sporthal). 
 
Wij gaan er in ieder geval in 2017 keihard tegen aan om Haarle 
leefbaar te houden. Daarom verwelkomen we jullie Sükkewottels 
alvast met de carnavalsdagen in onze residentie,  
bij café De Droadnagel en zeker met deelname aan de optocht. 
 
 
 
Tot dan en Alaaf, 
 
Jeroen Schoorlemmer 
Voorzitter C.V de Sükkewottels. 
 



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels 
 
Het mooiste feest vier je met mensen die je kent, mensen waar je iets 
mee hebt. Alleen daarom al is het carnaval in Haarle gegarandeerd een 
succes, al een kleine halve eeuw lang. Want de gemeenschap in Haarle 
blijft iets bijzonders. Haarlenaren hebben iets met elkaar, simpelweg 
omdat ze dat gevoel delen: we gaan ervoor met zijn allen. We moeten het 
samen doen. 
 
Een goed idee kan in Haarle dan ook vrijwel 
direct rekenen op bijval en, minstens zo 
belangrijk, op mensen die zich inspannen om dat 
idee ook werkelijkheid te laten worden. Maar dat 
hoeft de komende tijd niet. Inspanning maakt 
plaats voor ontspanning. Want de drie zorgeloze 
dagen waarop echt feest kan worden gevierd 
staan weer voor de deur.  
 
Na het jubileum van vorig jaar viert u dit jaar de 45e editie van carnaval. 
En de Sükkewottels zouden de Sükkewottels niet zijn als er niet weer een 
geweldig feestelijk programma op touw was gezet. Een programma waarin 
iedereen, wie hij of zij ook is, gedurende drie dagen zijn plaats en positie 
kan vergeten omdat tijdens carnaval iedereen gelijk is en iedereen zich 
onbekommerd kan onderdompelen in een prachtig feest.   
 
Dat is dan ook wat ik u van harte toewens. 
Een grandioos feest, met de mensen 
waarmee u dat feest graag viert. Verbaas u 
over uzelf en over uw dorpsgenoten. Geniet 
van elkaar en van wat u ziet en hoort. En 
bouw ook op die manier aan de 
saamhorigheid die uw dorpsgemeenschap 
zo mooi maakt.  
 
 
 
Anneke H. Raven 
Burgemeester van de gemeente 
Hellendoorn  
 



 

 

 
 
 
 
Beste Droadnagels, 

Na een jaar afwezig te zijn geweest ligt toch echt het carnavalsboekje weer bij u in 
de bus. We hebben een druk maar leuk jubileumjaar achter de rug. De kilometers 
lange polonaise zijn weer verdwenen uit ons geheugen. Wat was nu het beste 
carnavalsnummer, carnavalsmoment (ach je mot niet vitten Live), carnavalsdrankje 
van 2016? Tja, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Ook was het, het jaar 
van de grote verandering in het dorpshuis. Inmiddels wordt dit geheel door 
vrijwilligers gerund. In het begin was het zoeken hoe dat ging, maar het is gelukt. 
Het is een mooie basis geworden voor de toekomst. Vrijwilligers bedankt! Ook 
bedank ik de mensen van toneelvereniging “Ons Genoegen”, die ons geholpen 
hebben met deze taken. Samenwerking maakt sterker. Het was zeker een geslaagd 
jaar. Op naar de 55 jaar! 

Gisteren is er toch echt een eind gemaakt aan de regeerperiode 
van prins Alwi & jeugdprins Joël. Ze hebben hun scepter ingeleverd. 
Ze staan voor altijd in het carnavalsboekje bij het jaar 2016 (mocht 
dit ooit een vraag zijn bij de pubquiz op de kermis). Ze hebben hun 
taak met verve uitgevoerd en we zullen dan ook met goede 
gevoelens terug kijken op het carnavalsjaar 2016. Na veel overleg 
en armspier oefeningen (van de groene flesjes) is het, het 
stuntteam gelukt om Alwi op een passende manier af te voeren.  

De PKC* heeft (waarschijnlijk) een waardig opvolger gevonden en ook op school is er 
druk gezocht naar een nieuwe hoogheid. Wie de 45ste hoogheid en 34ste 
jeugdprins(es) wordt weten we sinds gisteren. Zij storten zich vanaf dit moment 
volop in de carnavalsmodus en zullen nog heel wat uurtjes voorop gaan in 
Sükkewotteldorp. 

Net zoals de afgelopen jaren gaan we op zondag en dinsdag met z’n allen naar café 
de Droadnagel waar Koen en z’n team ons zullen verwelkomen. Op vrijdag, zaterdag, 
zondag- & maandagmorgen zullen we onze residentie gebruiken waar we kunnen 
rekenen op vele vrijwilligers. Natuurlijk gaan we op zondagmorgen weer met z’n 
allen naar de kerk. Want ook met carnaval mogen we daar polonaise lopen en 
carnavalsliedjes zingen. Hoe leuk is dat!! 

Ik bedank iedereen die zich inzet voor de carnaval op 
welke manier ook: Samen maken we carnaval mogelijk.  

Dit zal de laatste keer zijn dat u mij in dit boekje ziet als 
secretaris. Ik geef het stokje over aan iemand anders 
en wens de volgende secretaris heel veel plezier toe.  

De nieuwe hoogheid heel veel succes gewenst. Maak er 
een mooi feest van! Wij zullen je daarbij zo goed 
mogelijk helpen. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf, (padadom) 
Roy Blankhorst 
CV De Sükkewottels 
*Prinsen Keuze Commissie 

 
 



 

 

  
 
 
 

Het is donderdagavond, ik zit samen met Hilde op de bank voor de tv helemaal 
klaar voor de finale van..… Expeditie Robinson. 

De hele week hadden wij het er over ..wie gaat er winnen Bertie, Thomas of Dio?? 
Onze voorkeur gaat uit naar Bertie. 

Wat is het spannend…. Oeps, nee hè.. de bel gaat! Ga jij even Hilde…. 

Uiteindelijk doe ik toch de deur open en daar staan 2, voor mij bekende heren , oh 
gelukkig die komen voor Fons, maar helaas is hij niet thuis, afspraak vergeten?.. 
Waarom bellen ze eigenlijk aan? De achterdeur is toch open… Natuurlijk laat ik ze binnen 
en denk stiekem nee hè, waarom is Fons er niet ….zo mis ik de finale van Expeditie 
Robinson.  De heren gaan ondertussen aan de keukentafel zitten, ik sta daar iets wat 
ongemakkelijk in mijn huispakje..  ( Hilde nog even geseind om het verder voor mij op te 
nemen.) Biertje? Nee, ga eerst maar even zitten, wij komen voor jou wij willen je wat 
vragen. Ik zie één van de heren in een plastic zak graaien en daar komt een “steek” uit!!! 
Ondertussen begon ik mij nog ongemakkelijker te voelen want binnen enkelen seconden 
stond de “steek” op mijn hoofd met de mededeling “Die staat jou goed”!!!!! Ik dacht, dit 
is een grap, ik word in de maling genomen. Maar nee… het was serieus. De vraag… dan 
gaat er van alles door je heen, maar vooral de adrenaline die gierde door mijn lijf. Mijn 
bloedruk stijgt, ik werd helemaal hyper. Probeer dan nog maar eens rustig na te denken! 
Er kwam een scala aan vragen van mijn kant, van hoe dit en hoe dat maar…. 
Ondertussen werd ik gerustgesteld door de heren. “Je hoeft het niet alleen te doen”. Het 
hele team van de SÜKKEWOTTELS staat om je heen om je te helpen! We doen het 
samen! Natuurlijk heb ik “JA” gezegd. Wat een eer!! Van jongs af aan al carnaval 
gevierd! Ik vind het een geweldig feest, ik hou d’r zo van! Al zal het dit jaar nu wel 
anders zijn. Het zal niet meevallen mijn voorgangers te 
evenaren!! Wat hebben ze het allemaal geweldig gedaan! 
Maar natuurlijk ga ik ervoor en hoop er samen met jullie 
allemaal een onvergetelijk Carnaval 2017 van te maken! 

Hoop dat velen met mij en Jeugdprinses Paris mee gaan 
genieten! En alle SÜKKEWOTTELS, wagenbouwers, 
groepen, individuelen, de mensen die mee doen met de 
playbackshow en optocht, kortom iedereen wil ik heel 
veel succes wensen met alle voorbereidingen. En bij 
voorbaat wil ik iedereen bedanken die er op wat voor 
manier dan ook voor gaat zorgen dat carnaval 2017 weer 
vlekkeloos gaat verlopen.  

Maar dan wel met een “kroontje” op mijn hoofd en niet 
met een steek!!!  

Ik heb er zin in! “ FEEST alsof het je laatste dag is”!!  

Graag tot dan! ( p.s. Bertie heeft gewonnen) 

3x Alaaf  

Prinses Sandra. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Ik prinses Sandra, geboren in Doetinchem maar uiteindelijk goed terecht gekomen 
in het gezellige dorp Haarle aan de Wittebroeksweg.  

Dochter van Guus en Riet Steenbergen–Vree. Getrouwd met Fons Ruiter, moeder 
van Carmen, Susan en Hilde. Schoonmoeder van “mien jong” Erik. Werk met heel 
veel plezier bij Brugstede in Lemelerveld. 

Verklaar hierbij:  

1. Dat carnaval 2017 een “te gek feest” gaat worden van ons samen met  
Jeugdprinses Paris, de raad van 11, de dansmariekes, alle Sükkewottels 
en de prinsengarde! Deze laatste voorop in de polonaise want een 
polonaise zonder de prinsengarde voorop is als een kip zonder kop….. 

2. Dat alle besturen van o.a. sportverenigingen samen met een goed plan 
komen voor een gezamenlijk sportcomplex. Dat hier de gemeente 
Hellendoorn een enthousiaste rol in gaat nemen en een ruim budget 
beschikbaar stelt. Want.. Sport is goed voor iedereen en…verbroedert! 

3. Dat ik er te laat achter ben gekomen dat “tennis” echt een leuke sport is. 
Maar ik ben inmiddels wel de beste “ballenraapster” van de vereniging!! 

4. Dat er heel veel aandacht voor de ouderenzorg moet zijn. En dat ik de 
bewoners van Brugstede Lemelerveld een bezoek ga brengen om hen ook 
mee te kunnen laten genieten van dit carnavalsfeest. Ook daar de “oudjes” 
mee in de polonaise! 

5. Dat Haarle blij is met ”eetcafé de Droadnagel”. Hier is een feestband in 
oprichting. Dat het een groot succes mag worden!! Aan de leden zal het niet 
liggen…. 

6. Dat ik het nodige verwacht tijdens het hele carnaval van mijn gezin, familie, 
vrienden (gezelligheid), buren, tennisvereniging de “Haarlese Tennisclub” en 
de nieuwe feestband.  

7. Dat de gemeente en de provincie met een goed plan komen voor 
“herbestemming of sloopregeling” voor de leegstand van gebouwen in het 
buiten gebied. 

8. Dat mijn motto dit jaar is.. LEEF ( alsof het je laatste dag is)! En denk 
eraan: ”Carnaval vier je niet alleen, maak dus schik met iedereen. Als je na 
het weekend moe en weinig thuis bent geweest, dan ben ik tevreden en 
hebben jullie lekker gefeest!! 

9. Dat de optocht en playbackshow wederom een groot succes mag worden. 
Jong en oud sluit je aan!! 

10. Dat de bevolking van Haarle en omstreken er bewust van is dat er een 
ongedierte bestrijder actief is in het dorp.  

11. Dat ik veel bewondering heb voor het bestuur van het 
Plaatselijk Belang en alle werkgroepen. Zij verrichten met 
het “DorpsPlanPlus” veel en goed werk. Dat dit mag leiden 
tot een groot succes!! 
 
Daarom benoem ik  tot “SÜKKEWOTTEL” van het jaar:  
 
Het “Bestuur van Plaatselijk Belang”  



 

  

 

 

Ik (Paris) ben dit jaar de Jeugdprinses samen met 
Wesley als Adjudant. Jeugdprins Joël en Adjudant 
Twan hebben er vorig jaar een heel leuk feest van 
gemaakt. Nu willen wij er dit jaar samen ook een 
leuk en gezellig feest van maken. We hebben er 
heel veel zin in om op de carnavalswagen te staan 
en rond te gaan door Haarle en natuurlijk Heeten 
 
Paris: 
Ik werd eerst uit de klas gehaald. Toen ik 
gevraagd werd of ik prinses wilde worden moest ik nog wel nadenken, 
want ik wilde natuurlijk wel met de dansmariekes mee doen. Maar toen 
zei juffrouw dat ik wel met de dansmariekes mee kon doen en ook prinses 
mocht zijn. Ik mocht het in het begin eerst tegen niemand zeggen. Mijn 
vriendinnen waren nieuwsgierig dus ik zei: “Er was iets met QL -online!” 
 
Wesley:  
Ik werd natuurlijk ook uit de klas gehaald door juffrouw. Ik moest ook 
naar een apart kamertje en juffrouw zei: ”ik heb twee vragen”. Eerst 
vroeg ze of ik met vormsel wil drummen, omdat toen ook het vormsel 
was. Daarna vroeg ze of ik adjudant wou zijn. Eerst twijfelde ik een 
beetje, maar daarna zei ik dat ik het wel 
wilde. Toen ik de klas in kwam vroegen 
sommige kinderen waarom ik uit de klas 
werd gehaald. Ik zei toen dat juffrouw mij 
vroeg of ik met het vormsel wou 
drummen met een liedje. Dat geloofden 
ze natuurlijk wel!  
 
We weten wel zeker dat het een leuk 
carnavalsjaar gaat worden. En dat we er 
een leuk weekend van gaan maken. 
 
 
Groetjes 

Jeugdprinses Paris Scholten en  
Adjudant Wesley Hekking 

 



 

 

 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Ja ja weer een nieuw carnavals 
jaar, dit jaar moeten we helaas 
afscheid gaan nemen van Prins 
Alwi. Die er een groot feest van 
heeft gemaakt in 2016. 
 
Wie o wie zullen we dan dit jaar 
gaan ontmoeten? Is het een 
prins of toch een prinses! 
 
We zullen dit natuurlijk mee gaan maken tijdens zijn of 
haar debuut, gedurende de gala avond! 
 
Zonder u allen wordt dit natuurlijk geen groot feest, dus 
iedereen: ”geeft u zich allen op voor de playbackshow de 
optocht en doe zo gek mogelijk want mensen  
het is weer CARNAVAL!!” 
 
Samen met de raad van 11, de 
dansmariekes,  de 
jeugdprinses, het dorp en de 
school gaan we er weer een 
knallend feest van maken. 
 
ALAAF ALAAF ALAAF. 
Iedereen een heel fijn carnaval 
2017 toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
(Adjudant) Mark schotman. 
  



 

 

 

 

Alwi Knobben 
Prins Alwi 
Kan een ex-Nijverdaller opnieuw vooraan lopen in de polonaise bij de Sükkewottels? 

Kan de eervolste titel: Hoge Hoogheid, Prins, opnieuw gaan naar een ex-Nijverdaller? 

Kan een ex-Nijverdaller de raad van 11 inspireren tot een grootst Carnaval? 

Kan een ex-Nijverdaller  met Carnaval al flirtend(fantaserend) de dansmariekes het hof maken? 

Is er na Demis opnieuw een ex-Nijverdaller die van  een feest een groter feest kan maken? 

 
Terugkijkend op Carnaval 2016 is dan toch de conclusie: 

Met Prins Alwi, ( ja een ex-Nijverdaller) is een enorm feest te maken. Hij ging als Prins voorop in de 
strijd en was altijd daar waar je een Prins verwacht. In de Polonaise, op de dansvloer, aan de bar, 
opnieuw op de dansvloer. Hij wist in het jubileumjaar op zijn eigenwijze,  Carnaval 2016 tot een 
succes te brengen. 

In zijn proclamatie roemde Alwi vrijwilligerswerk en sociale betrokkenheid. En deze Prins verteld het 
niet alleen maar laat  het letterlijk ook zien. Hij is vrijwillig  en sociaal betrokken geraakt bij de 
Carnaval. Onze, nu, ex-prins is dus letterlijk te roemen. En dat hij tijdens kermis nog ff laat zien dat 
feestvieren in je bloed zit door op commando als Prins ff je kleren te wisselen met een zeer 
charmante Lieke Kemper. ( Helaas voor het publiek was Lieke iets minder enthousiast en stond alleen 
jij in je hemd.) Een actie van eeuwige roem  

Dan mag je ook nog opgenomen worden in de steeds roemruchter wordende prinsengarde.   

Maar wil de Prinsengarde wel nog een ex-Nijverdaller in de club? 

We hebben de handen al vol  aan de vorige ex-Nijverdaller en nu meldt  met Alwi zich al weer de 
volgende. Low mar eens kiek’n wat wut. Het zal wel weer goed kom.  

Alwi WELKOM! 

De Prinsengarde wenst iedereen een donders mooi Carnaval 2017. 

De Prinsgarde wenst zichzelf een Prinses (om het ophokken een 
nieuwe inpuls te geven). 

De Prinsengarde wenst de publiekprijs tijdens de playback avond. 

De Prinsengarde wenst dat het snel Carnavaltijd is ( wie mut neudig 
weer is bie proat’n) . 

  



 

 

 

 

Lieve Sükkewottels, 

 

De dag dat we dit stukje schreven, 
was het 21 september 2016.  
De zomervakantie is voorbij en de 
herfst is net begonnen. 
 
 
Eindelijk was het weer tijd voor de altijd gezellige 
trainingen. In 2017 wordt het ons 3e jaar als de 
Dansmariekes van het Sükkewotteldorp. Dit jaar is er 
een nieuwe gardedans en een andere spectaculaire 
showdans! 

 

Wij hebben er nu al ontzettend 
veel zin in en kunnen niet 
wachten om jullie alles te laten 
zien! 

Liefs, 
D(r)an(k)smariekes 

 

Alaaf, alaaf, alááááf 
    
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
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  
2 februari. 
 
 
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.  
  
 
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 van het bingoteam! 
Linda, 
Angela, 
Henriette. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Residentie : DORPSHUIS CULTURA 
Bank  : Rabobank Haarle 
    nr.: NL92RABO0118205994 
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   : Stefan Hutten 

       : Fons Ruiter 
  : Dennis Albers   

 
 

Adjudant: : Nick Heethaar 
  : Mark Schotman 
 

Raad van Elf: 
 

Dennis Albers Stefan Hutten Fons Ruiter 
Bastiaan Bergboer Mitchel van Kampen Jos Ruiter 
Remco Bergboer Hans Kemper Jeroen Schoorlemmer 
Stijn Besten André Langkamp Marc Verschoor 
Roy Blankhorst Marc Nijenhuis Peter Westendorp 
Maurice Boksebeld Ramon Raamsman † Silvo Wijermars 
Miquel Calkhoven Gerben Reimert Jurgen Wijnberg  
 Frans Rietman Mitch Wijnberg 

 
Trainster Dansmariekes:  
 

Linda Bannink 

Dansmariekes: 
 
 

 Laura Bijvank Carina Malloggi Hilde Ruiter 
Lieke Kemper Emma Nahuis Suzanne Willemsen 
 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
2015: Alex Kemper  2015: Sem Marsman 
2016: Alwi Knobben  2016: Joël Galgenbeld 

 

 

 



 

 

 
 
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  
 

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 

 
 
 
 
 
 

Ondersteunende leden: 
 

Roy Albers Marleen Boksebeld Dinja Linthorst 
Johan Arfman Kira Heethaar Hilko Spoolder 
Amy Besten Deniece Hobert Bo Wijnberg 
Leonie Boksebeld   

Wotteltrekkers: 

 
 
 

Marc Schotman   Johan Arfman   Jeroen Schoorlemmer Peter Westendorp  
 



 

 

 

  
 

Beste Sükkewottels, 

Zoals ik vorig jaar al schreef zouden we er een mooi feestje van maken. 
Alleen het werd geen feestje, maar een FEEST! Ik die nog nooit carnaval 
had gevierd, ben er samen met mijn gezin, mijn vrienden (zowel op het 
podium als ook tijdens de optocht), de dames van de handbal met 
hun trainsters (D1), de buren en de vele leden van de tennis (die 
gewoon een prijs in Heeten verdiend hadden), vol voor gegaan.  

Dit feest kon natuurlijk niet zonder de geweldige ondersteuning van 
de (mijn) dansmariekes onder de bezielende leiding van Linda en de 
overige leden van de carnavalsvereniging. Speciaal spreek ik mijn 
dank nog uit naar mijn adjudanten, die mij de vijf geweldige dagen 
fantastisch hebben ondersteund. Ook Prins Joël de 1ste wil ik bedanken 
voor deze mooie dagen. Hij heeft het ook enorm goed gedaan. 
Die op zijn beurt ondersteund werd door Twan.  

Een ieder vraagt wat ik nou het mooiste vond van deze 
hectische dagen. Dat is niet eenvoudig. Ik denk dat dit feest in 

het teken stond van een lach en een traan. 
Respect voor een ieder stond hoog in het 
vaandel. En ik kan alleen zeggen dat ik vooral 
genoten heb van het enthousiasme van een 
ieder. Ik wil dan ook een ieder danken, die op 
de een of andere manier Carnaval 2016 tot 
een echt feest hebben gemaakt. Thanks. 

Rest mij om de nieuwe prins/prinses (wordt 
wel tijd voor een prinses) net zoveel plezier 
te wensen als ik, samen met mijn gezin, heb 
gehad. 

 

Ex-prins Alwi. 

 



 

 

 

 

Hallo Sükkewottels, 

Dat was het dan alweer: Carnaval 2016. Een meer dan fantastisch 
carnavalsjaar voor mij, maar ik hoop voor iedereen.  

Omdat dit een jubileumjaar was, was het natuurlijk nog geweldiger. 
Samen met mijn adjudant Twan en de andere 
kinderen uit mijn nu oude klas hebben we er  
een geweldig leuk feest van gemaakt. En niet te 
vergeten ook met onze grote heer Prins Alwi en 
de andere leden van de vereniging.  

Op zaterdag was de optocht waar ik en ik denk 
iedereen hartstikke van heeft genoten met al 
dat zingen en springen. Het was zoals elk jaar 
weer een schitterende optocht vol kleur, fleur en allemaal andere leuke 
dingen. Ditzelfde kan ik ook zeggen van de optocht in Heeten die ook 
weer geweldig was. 

En op vrijdagavond de 
playbackshow die ook weer 
helemaal geweldig was. Jong en 
oud die meededen is altijd weer 
geweldig om te zien. 

Dit carnavalsjaar kan ik in een 
woord beschrijven: 
FANTASTISCH!!!!!! 

Ik wil vooral mijn adjudant Twan en 
Prins Alwi bedanken voor dit leuke 
jaar maar natuurlijk ook de vele 
andere mensen waarmee ik dit 
feest heb beleefd. 

Vele carnavalsgroeten, 

Ex – Jeugdprins Joël 



 

  

 
 
 
 
Vrijdag 24 februari barst het dorpshuis uit zijn voegen. De jaarlijkse 
playbackshow start rond de klok van acht. De start van carnaval 2017. 
 
Het podium staat dan weer open voor al het playbacktalent uit Haarle. En 
dat zijn er veel. Bouwvakkers op de steigers, monteurs in de garage, 
Vakkenvullers in de winkel, kapster in 
de salon en zelfs directeuren op hun 
kantoor, kortom iedereen zingt 
weleens mee. Al is het onder de 
douche. 
 
Waarom zou je dit niet een keer op een 
podium laten zien? Ga de strijd aan 
met je buurman of familielid. Of ga 
samenwerken en vorm een duo of 
groep. 
 
Tijdens het repeteren kom je er al snel 
achter hoe veel plezier je van playbacken krijgt. We hopen dan ook dat er 
velen van jullie de stoute schoenen aantrekken en de strijd aan gaan voor 
de mooie prijzen! 
 

Stuur je opgave voor 3 februari 2017 
naar: playback@sukkewottels.nl 
 
 
Zet in je email:   
Naam van de artiest  
Titel van het nummer  
Namen van de deelnemers 
Leeftijd van de deelnemers
Adres voor de vrijkaartjes 
MP-3 bestand van het liedje 
 
 

 
 
Muziek mag maximaal 5 minuten 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 25 februari.  
 
Om 14:00 uur gaat dan echt het spektakel beginnen. Met bonte gezelligheid 
zullen we door het hele Sükkewotteldorp trekken. Trommel al je familie, 
vrienden, kennissen en buren op om mee te doen, want dit wil je niet missen! 
 
Met de vele prijzen die we vergeven kun jij of de hele groep deze zomaar in de 
wacht slepen. De publieksjury is ook dit jaar weer aanwezig en zal bekers 
uitreiken. Voor elke categorie één. Het startgeld is er voor de categorieën: 
wagens en groepen vanaf 6 personen.  
In de volgende categorieën is deelname mogelijk: 
- Wagens 
- Groepen vanaf 6 personen 
- Groepen t/m 5 personen 
- Eén- en tweelingen + fietsen en karretjes 
 
 
Hoe meer deelname er is, hoe meer prijzen er worden uitgereikt. Voor de 
kinderen worden de prijzen en/of startgeld op de kindermiddag uitgereikt.  
Voor de volwassenen zullen de prijzen en/of startgeld op de dinsdagavond 
worden uitgereikt. 
 
Opgave optocht: 
Opgeven voor de optocht is mogelijk op zaterdag 25 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 22 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   
   



 

 

.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
Zondag 26 februari 2017 
 
Na vele leuke reacties op de carnavalskerkmis,  
wordt er ook dit jaar weer een carnavalskerkmis gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastor Astrid van Engeland zal voorgaan in deze bijzondere mis 
die om 9:30 uur 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. Het koor “de Melodies” zal ook dit jaar 
weer van de partij zijn om hun klanken 
ten gehore te brengen. 
 
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 
jeugddansmariekes hun danskunsten 
zullen laten zien. 
 
Deze ochtend is voor iedereen die belangstelling heeft en zal 
tot ongeveer 13:00 uur duren. Iedereen heeft vervolgens 
voldoende tijd voor het vertrek naar Heeten i.v.m. de optocht. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 26 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. 
 
  



 

 

 
 
 
 
27 februari 2017: 
 
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 Jeugdprinses, 
Jeugdadjudant, Jeugdraad van Elf en 
Jeugddansmariekes. 
 
Aanvang: 13:30 tot 16:00 uur. 
Entree €1,-  
 
Sükkewottels Online: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 

Dinsdagavond 28 Februari 2017.  
 
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 
Stijn Besten 
Maurice Boksebeld 
Nick Heethaar 
Stefan Hutten 
Mitchel van Kampen 
Gerard Krukkert 
Jeroen Schoorlemmer 
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