
 



 

 

 
 
  
 
 
Vrijdag 21 februari:   Playbackshow. 

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

 
 

Zaterdag 22 februari:   Optocht Haarle. 
      Aanvang: 14:00 uur. 

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

 
 

Zondag 23 februari:   Kerkmis. 
Carnavalskerkmis, daarna in polonaise 
naar onze residentie. 

      Aanvang kerkmis: 10:30 uur 
       
 
 
Zondag 23 februari:   Optocht Heeten. 
       
 
 
Maandag 24 februari:  Peutercarnaval, 

Aanvang 10:00 tot 11:30 uur. 
  
 

Maandag 24 februari:  Kindercarnaval, 
Aanvang 13:30 tot 16:00 uur. 
Entree €1,-  

 
 

Dinsdag 25 februari:   Ziekenbezoek. 
    
 
Dinsdag 25 februari:  Dweilavond. 

 Aanvang: 20:30 uur.  
 Tevens prijsuitreiking optocht;  
 wagens en volwassenen.   



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels 
 
Drie dagen lang zorgeloos en onbekommerd feestvieren. Haarlenaren 
lijken ervoor gemaakt en het carnaval is dan ook één van de onbetwiste 
hoogtepunten van het jaar. En dankzij de al sinds jaar en dag perfecte 
organisatie van Stichting Carnaval De Sükkewottels zal ook de editie van 
2020 weer een gedenkwaardige zijn.  
 
Uiteraard wil ik niet suggereren dat er in Haarle alleen maar wordt 
gefeest, integendeel. Want door het jaar heen gebeurt er juist heel veel in 
dit bijzondere dorp. Niet alleen binnen tal van verenigingen, maar ook in 
het algemeen belang. Dan denk ik aan de acties voor verkeersveiligheid 
rond de N35, de inspanningen om Haarle energieneutraal te krijgen en de 
verbouw van Sportorant waarbij heel veel dorpelingen zijn ingeschakeld. 
Ik zou het wel weten als ik een thema moest bedenken voor praalwagens 
in de optocht. 
 
Vanuit de verbondenheid en de saamhorigheid die u in Haarle het jaar 
door met elkaar beleeft, moet het fantastisch zijn om eens met elkaar de 
dagelijkse beslommeringen opzij te zetten. Om een paar dagen de 
maskers op te doen en compleet van gedaante te 
veranderen. Om de bestaande verhoudingen 
helemaal op de kop te zetten.  
Dat is dan ook wat ik u toewens deze drie 
bijzondere dagen van carnaval: wees 
onbekommerd vrolijk, doe nieuwe energie op, 
wees blij met en trots op de manier waarop u met 
elkaar een bijzondere gemeenschap vormt.  
Geniet van carnaval 2020. 
 
Anneke H. Raven 
 
Burgemeester van de gemeente Hellendoorn  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Het is een rustige relaxte avond en ik zit net onderuit gezakt tv te kijken 
als de bel gaat. Ik denk: “wie zou dat zijn” en loop er naar toe.  

Staat er 1 voor de deur of ik even kon praten…. maar zonder de kinderen!? 

Diegene gaat met mij apart zitten en dan blijken ze met z’n tweeën te zijn en 
hebben een vraag voor mij…….. 

Het is cliché maar je verwacht het niet, je bent eerst stom verbaasd en 
overrompeld als de vraag op tafel komt: “wil jij dit jaar prinses zijn” Terwijl de 
vraag gesteld wordt komt er een “kroontje” uit een tas en wordt op mijn hoofd 
gezet. JEETJE!!  De spanning neemt ineens erg toe bij mij. 1 van de twee zegt 
nog: ”je krijgt er een kleur van”. Nou dit soort dingen is niet goed voor je 
bloeddruk dat kan ik je wel vertellen. 

Jeroen komt ondertussen thuis en komt niks vermoedend binnen en kijkt en 
zegt: “nee hé, mijn Aggie!” Ik moest het wel even laten bezinken en nadenken 
hoe gaan we dat aanpakken in combinatie met onze twee boys. Dan toch zeker 
“JA” gezegd en we gaan er voor. Het is wel een hele eer dat ze je vragen.                           

Het carnaval vieren zit in mijn bloed “het is er met de paplepel in gegoten” ben 
opgegroeid tussen de Sprokkelaars en vier al jaren carnaval tussen de 
Sükkewottels dus dat zit wel goed. Ik heb er veel zin in, carnaval vieren doe ik 
zeker wel elk jaar maar nu in 2020 even iets anders… En het is fijn om te weten 
dat de Sükkewottels bij je hebt staan en je 
steunen. Ik heb er heel veel zin in en hoop 
er samen met jullie allemaal een mooi 
carnavalsjaar van te maken.  

Ik hoop dat het groepje dames waar ik al 
jaren de optocht meeloop het mij vergeven 
dat ik dit jaar niet met hen samen loop, 
maar feestvieren doen we zeker!!!!! 

Dit gaat weer een knallend carnaval worden 
in 2020!!  

Ik heb er veel zin!!! Jullie ook? 

Tot op de carnaval!  

3 × alaaf! 

Prinses Aggie. 

 
 



 

 

 
 
 
 
Ik prinses Aggie, geboren in Lemelerveld maar woon al meer dan 20 jaar samen met 
een Droadnagel,  Jeroen Schoorlemmer. Moeder van Daan en Jarno twee gezonde 
droadnagels. Ik werk al jaren met veel plezier bij de gezelligste Coop van de omgeving 
dat is natuurlijk Coop Lemelerveld.  
 
Verklaar hierbij:  

1. Dat carnaval 2020 een spetterend feest gaat worden. Dat samen met De 
Sükkewottels, de dansmariekes, jeugdraad van elf en de prinsengarde moet het 
gaan lukken. Ook al zal het niet meevallen om vorig jaar te evenaren. 

 
2. Dat dit jaar 2 prinsessen aan het roer staan maakt dat het een top jaar voor de carnaval 

moet gaan worden. Prinses Anne en Prinses Aggie gaan er voor. 
 

3. Dat wij met zijn allen er voor gaan zorgen dat Denise haar nieuwe bus krijgt. Dan laten we 
weer zien hoe een klein dorp ergens groot in kan zijn. Dus ga allemaal nog een lot halen 
bij De Droadnagel of de spar, samen kunnen wij het. 

 
4. Dat ik tijdens de optocht, playbackshow en op de dansvloer toch het een en ander 

verwacht van buren, familieleden, vrienden en verder alle Haarlenaren. Maak er een mooie 
optocht van met elkaar. 

 
5. Dat we dit jaar zo’n grote polonaise gaan maken met elkaar dat de tent bij De 

Droadnagel te klein is. Kom op Droadnagels!! 
 

6. Dat we ook tijdens feesten niet onze naasten vergeten die niet meer zo vlot te 
been zijn. Kijk bij elkaar om de deur en/of neem elkaar mee naar een van de 
activiteiten om toch samen te genieten van alles. 

 
7. Dat nu de Veldkamp klaar is er veel gebruik van gemaakt word door ons allemaal. Zodat 

het ook een mooie plek blijft om samen te sporten, kaarten of een vergadering te houden. 
Dan onder het genot van een kop koffie of een biertje nog even in de kantine na te 
genieten van alles. 

 
8. Dat we met zijn allen ervoor blijven vechten dat er een veilige oversteek komt voor de 

mensen aan de kant van de tunnelweg en dat die op een logische plek komt. Gemeente 
denk aan de inwoners en niet alleen aan toeristen. 

 
9. Dat ik nog vele jaren een klein steentje bij kan dragen aan Haarles Feest. Want dit blijft 

toch ook een top feest voor jong en oud. Dit is een goed voorbeeld van hoe we met al 
deze vrijwilligers van alles voor elkaar krijgen om Haarle op de kaart te zetten. 

 
10. Dat ik al jaren in Haarle ben en hier ook echt thuis voel. Haarle is een gezellig dorp waar 

van alles te doen is en als jij je aansluit dan hoor je er zo bij. 
 

11. Ik hoop dat dit jaar mijn loopgroepje mij niet te erg gaat missen en dat ze er weer vol 
voor gaan. Al jaren loopt ons groepje met de optocht mee, nooit wordt er gezegd we doen 
dit jaar niet mee. Ze gaan er elk jaar weer vol voor en er is ook altijd ruimte voor anderen 
als ze een keer mee willen doen. Deze dames zijn echte carnaval mensen en daarom 
benoem ik ze ook als Sükkewottel van het jaar! Dat zijn: 
 
Marian Heethaar, Tineke ten Hove, Carina van Bokhorst, Cindy Miener en Femke Roem. 
 

 



 

  

 

 

Hallo Sükkewottels 

Hallo, ik ben Anne Calkhoven en ik ben 11 jaar oud. Toen ik te horen kreeg 
dat ik jeugdprinses mag zijn, samen met mijn adjudant Tessa Jansen o/g 
Lorkeers waren wij superblij dat wij dit mogen doen.  
Wij hopen dat het net zo'n leuk feest wordt als vorig jaar bij jeugdprins Len en 
adjudant Stefan. We hebben heel veel zin in het carnavalsfeest en om op de 
wagen te staan samen met de dansmariekes en de jeugdraad van groep 8. 

Anne:  

Ik was hulpje en ik moest nog een onderwerp voor mijn werkstuk zoeken. Dus 
meester ging mij daar eerst bij helpen en wachtte tot iedereen weg was en toen 
vroeg hij mij of ik jeugdprinses wilde worden. Dat vond ik natuurlijk superleuk. 
Ik mocht nog niks vertellen tegen mijn klasgenoten. Dat vond ik best moeilijk. 
Iedereen zei als iemand de klas uit ging met meester, dat hij of zij gevraagd zou 
worden. En elke keer als ze dat zeiden keek ik naar Tessa en lachte ik stiekem. 
Ik heb er superveel zin in dit jaar! 

Tessa:  

Net als Anne werd ik opgehaald door meester. Hij zei: ‘Ik wil je wat vragen over 
carnaval.’ Toen begon ik te lachen en meester vroeg ‘Wil jij jeugd- adjudant 
worden?’  Ik zei: ‘Ja heel graag!’ Toen vroeg ik wie er jeugdprins of prinses werd. 
Ik mocht gokken, maar ik raadde het niet.  
Toen zei meester dat Anne jeugdprinses werd. 
Dat vond ik heel leuk!  
Ik heb er superveel zin in! Dit jaar wordt een 
supertof knalfeest! 

We hopen dat het een leuk carnavalsfeest wordt. 
We gaan helemaal los. Samen met jullie, de 
dansmariekes en jeugdraad van groep 8.  
Wij wensen iedereen een prachtig carnaval toe! 

Groetjes, 

 

Jeugdprinses Anne Calkhoven en  
Adjudant Tessa Jansen o/g Lorkeers  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels 
 
We hebben met z’n allen een bewogen jaar achter de rug. 
Carnaval bij De Droadnagel wat een feest, super gewoon! 
Alle dagen in de tent en het café, volle bak en wat een enthousiasme 
van iedereen, geweldig. 
 
De gala-avond gisteren in De Veldkamp was ook een enorm succes, 
wat hebben ze daar een mooie accommodatie neergezet! 
 
De aankomende carnavalsdagen gaan we laten zien dat Haarle geen 
last heeft van stikstof maar last heeft van “SCHIKSTOF” 
De nieuwe hoogheid zal samen met de raad van 11, de dansmariekes, 
hofdames, andere leden en de Droadnagel er voor zorgen, dat het 
“SCHIKSTOF” zich zal verspreiden door heel Sükkewotteldorp en ver 
daarbuiten! 
Met een waarde van zeker 100% LOL. 
Dit gaat gebeuren zonder protest maar met een geweldige optocht  
op de zaterdag. 
 
Dus kom naar onze carnavalsdagen om een grote portie “SCHIKSTOF” 
op te snuiven in en rondom onze 
residentie aan de Molenweg. 
 
 
Groeten en 3x alaaf! 
 
Jeroen Schoorlemmer,  
voorzitter  C.V De Sükkewottels 
 



 

 

 

 
 
 

Beste Droadnagels, 
 

Na mijn 1e jaar als president van de Sükkewottels kan ik terug kijken op 
een carnavalsjaar vol hoogtepunten, eigenlijk alleen maar 
hoogtepunten. Van een meer dan geslaagde playbackshow naar een 
meer dan gezellige dweilavond met als absoluut 
hoogtepunt de optocht in Haarle waarbij het wel zomer 
carnaval leek, wat een geweldige ervaring! Ik kan dan 
ook niet anders zeggen als dat ik al weer uit kijk naar 
het carnavalsjaar 2020, een jaar wat weer nieuwe 
hoogtepunten zal gaan brengen en waar gisteravond 
het startschot voor is gegeven in “de Veldkamp”.  

Ook voor dit carnavals jaar zijn er weer diverse commissies druk in de 
weer om te zorgen voor een programma om jong en oud te vermaken. 
Ik wil via deze weg dan ook iedere droadnagel uitnodigen om een 
biertje te drinken en om een dansje te wagen tijdens het 
carnavalsweekend, want met elkaar zullen we ook dit carnavalsjaar 
weer zorgen dat het een onvergetelijk jaar wordt.   
 
Als laatste wil ik de nieuwe 
Hoogheid heel veel succes en 
plezier wensen en vooral dat laatste 
gaat zeker goed komen! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bjorn Groote Schaarsberg 
President 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Zijn we allemaal weer klaar voor een nieuw carnaval?! 
Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wie onze prins of 
prinses zal gaan worden.  
Ook voor mij blijft het altijd weer afwachten.  
 
Maar ik wil als adjudant de nieuwe hoogheid 
een mooie regeerperiode toewensen en 
hopen op heel mooie carnavalsdagen.  
 
Vorig jaar waren de dagen goed verzorgd bij 
Koen en we hopen het dit jaar weer zo te 
mogen doen.  
 
Dus heb je zin in een avond lachen, gieren, brullen? Geeft 
u zich dan snel op voor de playbackshow en doe gezellig 
mee met de optocht in Haarle en/of in Heeten.  
 
Ik zal weer mijn uiterste best doen om de hoogheid te 
helpen.  
 
Samen met de raad van 11, de 
dansmariekes en het gevolg maken 
we er een mooi carnaval van. 
 
Heel veel plezier, een lachend en 
feestend carnaval 2020.  
 
Alaaf, alaaf, alaaf, 
 
Vriendelijke groet, 
Mark Schotman.  
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    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 2004: Henriëtte Linthorst 
1974: Anton Kemper (Passink)  1989: Herman Wichink  † 2005: Richard Tibben 
1975: Herman Schoot Uiterkamp 1990: Theo van Overbeek 2006: Martine Knobben 
1976: Johan Rodijk  † 1991: Anny Krukkert 2007: Peter Cents 
1977: Jan Schippers 1992: Cyriel Kemper 2008: Marco Groote Schaarsberg 
1978: Anton Smeenk 1993: Gerard Albers 2009: Esther Marsman  † 
1979: Willem Kemper † 1994: Gerard Krukkert 2010: Eduard Bessembinder 
1980: Gé Knobben 1995: Maria Jonkman 2011: Demis Galgenbeld 
1981: Jan Willemsen  † 1996: Henk Hobert 2012: Sjaak Daggenvoorde 
1982: Antoon Kemper  † 1997: Harry Reimert 2013: Ton Willems 
1983: Anton Wolterink  † 1998: Frank Spijkerman 2014: Rob Bijvank 
1984: Herman Hofstede 1999: Marja Kemper 2015: Alex Kemper 
1985: Martin Hoonhorst 2000: Geert Nahuis 2016: Alwi Knobben 
1986: Jan Schoot-Uiterkamp 2001: Willy Tijs 2017: Sandra Ruiter 
1987: Henk van Rhee  † 2002: Joke Jansen Holleboom  2018: Michel Bergboer 
 2003: Ben Bloeme 2019: Johan Middelkamp 

 

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 2019: Len Galgenbeld 

 
 

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

 



 

 

 
 
 
Sükkewottel van het jaar: 
 

1984: Jan Raamsman  † 2002: Ben Kottink 
1985: Theo Wijnberg 2003: Jan Besten 
1986: IJsclub Haarle 2004: Eef Wiggers   
1987: de Zonnebloem 2005: Ton Knobben  † 
1988: A.B.C. Weykamp 2006: De Donderse Deerns 
1989: G.J. Nije Bijvank  †  2007: Anton ten Den en Wim Verhoef  † 
1990: Anton Wichink en Annie Wichink  †  2008: Houtdorpcommissie 2007 
1991: Marie van Schooten 2009: Molly Miller 
1992: Hein †  en Minie Tibben 2010: Peter Rodijk 
1993: Pastoor Meijerink  †          2011: Kermiscommissie 
1994: Harrie Kemper (Graven Gerrit) 2012: Stichting Dappere Thijn 
1995: Dameskoor 2013: Bestuur MACH 
1996: Ons Genoegen 2014: Werkgroep E&T 
1997: Theo van Overbeek 2015: Café de Droadnagel 
1998: Antoon Nijenhuis  †    2016: Anton en Wini Hoonhorst 
1999: Theo Geuyen 2017: Bestuur van Plaatselijk Belang  
2000: Harry en Bets Wolterink 2018: Vrijwilligers stichting Dorpshuis 
2001: Doortje Giesen  † 2019: Caritas Haarle 

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  
 



 

 

 
 
 
 
Wij als bingo team zijn waarschijnlijk net zo nieuwsgierig  
als jullie wie de nieuwe prins of prinses zal gaan worden. 
 
We nodigen de nieuwe hoogheid daarom dus 
ook graag uit om een avondje bij te wonen 
en een gokje te komen wagen!  
 
Het is altijd gezellig en lekker druk als de 
hoogheid en zijn gevolg bij ons komt.  
 
30 januari zal onze eerste bingo weer zijn na 
de gala-avond en we nodigen dan niet alleen 
de hoogheid uit, maar iedereen uit het dorp 
en omstreken is van harte welkom.  
 
WAAG DIE GOK!!!! 
 
We willen iedereen een heel fijn en leuk carnaval 2020 
toewensen.  
 
Lieve groet,  
 
Het bingo team, 
Angela Schotman en Henriette ten Have  
 



 

 

 
 
 
 
Beste Sükkewottels, 
 
Het is al weer meer dan een jaar geleden dat mij gevraagd werd om prins 
carnaval te worden. Er is mij toen verteld dat er goed voor mij gezorgd zou 
worden en dat het een periode in je leven is wat je niet snel zult vergeten. 
 
Dat er goed voor mij gezorgd is; dat kan ik beamen. Adjudant en tevens mijn 
buurman Mark Schotman was continu mijn steun en toeverlaat. Bestuursleden, 
President, Raad van elf, Leidster met de dansmariekes hielden mij allemaal 
goed in de gaten dat ik niets tekort kwam en volop kon genieten. En dit geldt 
natuurlijk ook voor onze jeugdprins Len en Adjudant Stefan. 
Dat het een periode in je leven is die je niet snel zult vergeten kan ik nu al 
beamen. Er hebben toch een aantal opmerkelijke gebeurtenissen in mijn 
regeerperiode plaats gevonden. 
 

• Prins Johan de 2e is tot nu toe de oudste in leeftijd die als prins 
geïnstalleerd is. (maar niet in geest) 

• Op de Gala-avond was De Droadnagel overvol. Nog nooit waren er zoveel 
bezoekers in de kroeg. 

• Dat dit jaar de primeur was om het feest in de tent naast De Droadnagel 
te houden. Een groot succes waar men mee doorgaat. 

• De optocht was zo groot (en fantastisch mooi) dat er opstopping was op 
het kruispunt bij De Spar. 

• Dat ik op ziekenbezoek ben geweest bij buurvrouw Spoolder, wat zij 
waardeerde en dat de foto waar wij gezamenlijk opstaan een prominente 
plaats in haar kamer kreeg. Dat zij een week later overleed en dat je dan 
als buurman op haar begrafenis aanwezig bent en de familie je bedankt 
voor het bezoek als Prins.  

• Dat onze Marloes zo heeft genoten dat haar vader prins carnaval is 
geweest en dat ze zelfs op de dweilavond nog langer bleef in De 
Droadnagel dan ik, om na te genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Het was een beleving om te zien hoe bijna het hele dorp carnaval beleefd. Ik wil 
de andere dorpen waar we geweest zijn niet te kort doen maar het meest heb 
ik toch genoten in ons eigen Haarle. Wat een gala-avond, stampvol was de 
kroeg. De playbackshow met mijn meiden en vrienden die het mooie nummer  
“I Will Follow Him” presenteerden. Een carnavalsoptocht met een oproep voor 
een nieuwe directeur voor de Sallandse Wegenbouw want de huidige is de weg 
kwijt. Na afloop van de optocht een volle feesttent, wat gaaf. De jeugd kwam 
zaterdagavond (voor mijn doen een beetje laat) ook goed uit de veren. Zondag 
de polonaise in de kerk en ‘s middags na de optocht in Heeten weer naar de 
residentie en het was weer gezellig.  
Maandag op de foto met alle peuters uit het dorp. Dinsdag een heel bijzondere 
dag met alle bezoeken aan de zieken, je voelt je dan echt bevoorrecht dat je 
mensen die het echt kunnen gebruiken deze aandacht kunt geven. En mijn 
favoriete Dweilavond ter afsluiting afgesloten met een stevige borrel. 
 
Veel mensen vroegen mij; vind je het Prins zijn wel mooi Johan? Wellicht heb ik 
niet de uitstraling dat ik carnaval mooi vind maar ik heb met volle teugen 
genoten en als ik eraan terug denk geniet ik nog. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken die dit carnavalsjaar voor mij zo mooi en 
onvergetelijk hebben gemaakt maar 
vooral de carnavalsvereniging “ De 
Sükkewottels” Een vereniging om trots 
op te zijn. Zoals ik vorig jaar in mijn 
voorwoord al zei, carnaval is meer dan 
bier drinken. Een sociaal gebeuren wat 
mensen verbind en blij maakt. En onze 
Sükkewottels maken dit elk jaar weer 
waar. Mijn complimenten. 
 
Ik wens de komende prins of prinses 
een prachtig mooi carnavals jaar en 
geniet er van. 
 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf, 
 
Prins Johan de 2e 
 



 

 

 

 
 

 

Hallo allemaal, 

Wat was het toch weer een mooi carnavalsjaar. Ik heb er veel van genoten om 
jeugdprins te zijn. Samen met Ex-prins Johan heb ik een mooi carnavalsjaar achter de 
rug. Ook samen met mijn adjudant Stefan Bessembinder, de raad van elf en de 
dansmariekes. Maar nu is het tijd om een ander te kronen tot jeugdprins/prinses. Ik 
hoop dat diegene er net zoveel van gaat genieten als ik.  

Ik vond het echt een heel mooi jaar. De Gala-avond, maar vooral toen de carnaval het 
bord bij mij thuis kwamen zetten. Toen hebben we de tuin versierd met vlaggetjes. Dat 
zag er mooi uit. Daarna kwamen ze natuurlijk ook een biertje bij ons drinken. Dat was  
gezellig. 

Bij de playbackshow werden hele mooie optredens gedaan, en hele leuke liedjes. Ik 
mocht samen met Stefan Bessembinder de prijzen voor de kinderen uitreiken. Dat was 
leuk om te doen, want diegene die wat hadden gewonnen waren super blij. Mijn vader 
en moeder deden ook nog mee aan de playbackshow. 

De optochten in Haarle en in Heeten waren geweldig. De muziek, de confetti en de 
gezelligheid. We hadden op de wagen heel veel plezier. In Haarle was het heel mooi 
weer maar in Heeten regende het. Gelukkig had Ex-prins Johan poncho’s geregeld dus 
die deed bijna iedereen aan. Maar ondanks de 
regen was het alsnog superleuk. 

Ik heb nu op de jeugdprinswagen gestaan maar 
normaal sta ik op zondag in Heeten ook altijd op de 
prinsengardewagen. Want mijn vader is ook Prins 
geweest. En op de prinsengardewagen staat ook 
altijd een barbecue. Heel lekker. 

Ik hoop dat de nieuwe hoogheid en jeugdhoogheid 
heel veel plezier hebben met het carnaval regelen 
van 2020. En wil jullie allemaal bedanken voor dit 
mooie carnavalsjaar. 

 

Groetjes en 3x alaaf, 

Ex-jeugdprins Len  

 



  

 

 

 
 

 
Hier zijn we weer! 
  
Na een half jaar rust (en uitbrakken), zijn we in september weer 
begonnen met oefenen. 
We zijn nog steeds met 8 geweldige dansmariekes. 
Amber is weer back in business en YingYing is er 
tussenuit geknepen. 
  
Zoals bijna iedereen weet (hè Jurian?), hebben we 
elk jaar 2 dansjes! 
Dat wordt dansen, swingen & schudden met die 
billen. 
  
Mond, kont, blond, 
Wie stemt voor Kris op de grond? 
Vorig jaar is ze namelijk gevallen, 
maar dit jaar gaan we knallen. 
  
Appel, peer, banaan, 
Toch heeft Kris wel haar best gedaan. 
Zetten, metten, petten, 
wie trakteert ons op kroketten? 
  
Kusjes van ons. 
 
P.s.: we gaan nu naar de Mac. 
   
 
 



 

 

 

 
Prins Johan de 2e           de 47e hoogheid Prins Carnaval van de Sukkewottels 

Prins Johan de 2e heeft mogen regeren over een dorp dat naar eigen zeggen:                                     
barst van energie en talent (bron proclamatie). 
Prins Johan de 2e  heeft laten zien dat je met energie en eigen(zinnig) talent een enthousiaste prins kan zijn 
in datzelfde sprankelende dorp.  

Ja ja we spreken hier van een fitte 60-er. Hij had naast de spirit van een dertiger ook de moraal:                      
’s avonds soms een spons en dus ’s morgens wel eens een dweil.  

Maar, gaf Prins Johan de 2e al te kennen,  hij vindt carnaval meer dan alleen veel bier en wijn  drinken. 
“Carnaval is een belangrijk maatschappelijk gebeuren”, “ Carnaval verbindt”.  
Hij heeft tijdens alle carnavalsdagen, samen met jeugdprins Len, het voorbeeld gegeven. Hij gaf, met 
oordopjes in, toch gehoor aan het verzoek carnaval te beleven. 

 Johan de 2e vierde carnaval soms in het wilde weg. 

P Johan de  2e baande zich een weg op de dansvloer 

r Johan de 2e timmerde aan de weg om de polonaise zijn doorgang te laten vinden 

i Johan de 2e zag geen beren maar mogelijkheden op de weg 

n Johan de 2e is iemand van de koninklijke weg (is gekomen tot de tafel van premier Rutte) 

s Johan de 2e was van alles (soms zijn verstand) maar nooit de weg kwijt 

 Johan de 2e  maakt Carnaval vieren makkelijk, legt niemand  een strobreed in de weg 

Zo zie je maar weer: Johan heeft geen hekel aan werken, aan de weg, maar vindt het leven net iets leuker 
(bron proclamatie), zeker tijdens de Carnavalsdagen. Het talent om te ondernemen was er al, het gebruiken 
om ook bij te dragen aan een super mooie Carnavalsdagen, is dan nu ook bewezen. Prins Johan de 2e heeft 
zich gepresenteerd, heeft gas gegeven op de bühne, 
naast en ervoor, maar zeker ook achter de bühne. 
Stimulerend en enthousiasmerend maar ook vooral 
patat bakkend. 

De prinsengarde zal Johan het unieke aanbod doen om  
toe te treden tot de roemruchte garde. 

 

Dank en welkom 

Alaaf Alaaf Alaaf, 
Namens de prinsengarde  

 



 

  

 

 

Lieve 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 aankomende 
carnavalsweekend. 

Een aantal van ons zijn al druk bezig met de 
inrichting van de nieuwe carnavalstent. Wij 
doen ons best het net zo gezellig te maken 
als vorig jaar! 

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 tent!  

  

 

Alaaaf, alaaaf, alaaaf, 

  

De hofdames 

 

 

 



  

 

v 



 

  

 
 
 
Al jaren staat het vast, we trappen af met de playbackshow.  
Dus waarom zullen we het in twintig-twintig anders doen?  
Juist, dat doen we dus niet. 
 

Maar liefst 147 deelnemers stonden 
vorig jaar op het podium. Wat zou 
het mooi zijn, als we er dit jaar nog 
meer mogen verwelkomen.  
 
Doe alleen mee of samen met een 
groep. Zoek een mooi liedje uit of 
maak een vette mix. Dat zijn de 
ingrediënten voor een gezellige 
avond. Want het gaat natuurlijk 
vooral om de lol!    
 
 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op! We hebben plek voor twintig acts. 
Tien bij de jeugd en tien bij de volwassenen. Ben je te laat met 
aanmelden? Dan kom je op een wachtlijst en kunnen we deelname niet 
garanderen.  
 
Stuur je opgave voor 7 februari 2020 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/ 
Link van YouTube 
 
 
 
 
Muziek mag maximaal 5 min duren 
Geef je op tijd op, want vol =vol  
 



 

 

 
 
 

 
Ook dit jaar wordt er op zaterdag 22 februari een optocht georganiseerd in Haarle. Maar 
dat lukt ons niet zonder jullie! 
 
Om 14:00 uur zal de optocht van start gaan vanaf De Droadnagel. 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: 

- Eén- tweelingen + fietsen en karretjes 
- Groepen t/m 5 personen 
- Groepen vanaf 6 personen 
- Wagens 

 
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 22 februari vanaf 10:30 
tot 11:30 uur in café De Droadnagel. Dit geldt alleen voor de categorieën 
één- en tweelingen, groepen t/m 5 en groepen vanaf 6 personen. Voor de 
wagens is opgave mogelijk tot en met donderdag 13 februari op de site 
van de Sükkewottels: www.sukkewottels.nl.  
 
De optocht zal om 14:00 uur beginnen. De deelnemers met gemotoriseerde voertuigen 
dienen zich op te stellen tussen 13:00 en 13:30 uur op het terrein van Unicom Oost. 
Deelnemers van de overige categorieën dienen zich op te stellen naast café De 
Droadnagel.  
 
Route van de 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, Melanie van der Zon, Mathijs Tibben 
 
   
 
 
 
 
 

http://www.sukkewottels.nl/


 

 

 
 
 
 
Beste carnavalsvierders van de Sükkewottels van Haarle,  
 
 
Zondag 23 februari 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 om van te genieten. Er zijn al genoeg 
momenten, dat de minder prettige kanten van het 
leven zich aan ons opdringen. Juist daarom is het 
goed elkaar ook te vinden op mooie momenten, 
om dat te vieren. 
 
Dat vieren doen we ook altijd in onze kerk. Want 
God is overal bij: als het leven minder mooi is en 
als er iets te vieren is. God gaat met ons mee, in 
de kerk en in het feest met carnaval, de optocht en in de polonaise. 
 
Met carnaval is alles een beetje omgekeerd. Even is niet de 
burgemeester de leider van onze gemeente, maar Prinses carnaval. In 
onze kerk is alles altijd al een beetje omgekeerd. Daar gaat het niet 
om geld en macht, maar om er zijn voor elkaar, liefde en licht, kracht 
en hoop opdoen voor het alledaagse leven. Zo heeft God het leven 
bedoeld, zo mogen wij het ten volle 
leven. En dat doen we dus juist ook 
met carnaval. Dus laat je zien en 
laat van je horen! 
 
Van harte nodig ik iedereen uit mee 
te komen vieren: zondag 23 
februari, 10:30 uur, samen met de 
Melodies.  
 
Lonneke Gunnink – van den Berg, 
pastoraal werker parochie H. Kruis 
 



 

 

 
 
 
 
24 Februari. 
 
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/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 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. 
 
Dus allen die wel of niet naar de optocht in Heeten 
gaan kijken, of meedoen, kom nadien gezellig een 
feestje bouwen. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Dinsdagavond 25 februari.  
 
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: 20:30 uur. 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
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 en de prinsengarde inclusief alle familieleden. Dit jaar was de 
middag georganiseerd op zondagmiddag 8 december bij café “De Droadnagel”. Er was een mooie opkomst met 
zo’n 65 mensen. 

De organisatie was in handen van enkele oud-prins(ess)en en natuurlijk de hofdames. 
Het thema was ‘casino’, met een dresscode black and white. Behalve door de organisatie 
waren er niet echt veel mensen die er gehoor aan gegeven hadden, maar dat mocht de pret 
niet drukken. 

Bij binnenkomst over de rode loper werden we ontvangen met een glaasje champagne, 
eigenlijk prosecco, of een alcoholvrij alternatief. Nadat iedereen binnen was waren er mooie 
welkomstwoorden door Hoogheid Prins Johan de 2e. Hierna werd de bedoeling van de 
middag in niet mis te verstane woorden uitgelegd door een van de hofdames. 
Er werden lootjes getrokken waarop een  nummer stond. Dit nummer gaf aan in welk team je 
zat, van 1 t/m 8. Op deze manier had je een leuke mix van jong en oud door elkaar, de 
kinderen loten uiteraard gewoon mee. Dat sommige mensen onderling weer van lootje 
wilden wisselen, ach ja….. 
 
Nadat de groepen bekend waren, konden de casino-spelletjes starten. Er waren spelletjes als yahtzee, mexxen, 
blackjack, roulette, knobbelen, memory, pesten en paardenrace. 
Zoals een echte casino-kenner wel ziet, zijn de spelletjes naar eigen inzicht ingevuld wat niet wegneemt dat het 
erg leuk opgezet was. Elk spel duurde zo’n zeven minuten. Hierna moest er van speltafel gewisseld worden. Als 
croupiers waren het de leden van de organisatie, die hun taak erg serieus namen! 
Als inleg werden fiches uitgedeeld, die middels een ingewikkelde constructie vermeerderd konden  worden 
door de verschillende spellen te spelen. Je speelde in een groep, maar het ging er uiteindelijk om zoveel 
mogelijk fiches als persoon te scoren. Nadat alle spelletjes gespeeld waren, was het tijd voor de uitslag. 
Enkele individuen vonden het nodig zo te spelen dat ze zichzelf zoveel mogelijk fiches  konden toe-eigenen, of 
niet familie Groote Schaarsberg, Luuk en Ton?? Deze heren moesten op een stoel plaatsnemen en werden 
“vaderlijk” toegesproken door Alex. Ten overstaande van alle aanwezigen werd hun bedrog bekend gemaakt.  
Nou, zie kreeg’n de board d’r of...niet te zuunig….. Hierna werden ze toegezongen door de voltallige menigte 
met het bekende nummer van Gerrit Dekzeil,  “ik ben Gerrit, en ik steel als de raven”. Als grote winnaar kwam 
Margret uit de bus, ze had het beste (misschien wel vals, maar onbewezen) gespeeld van iedereen! 
Gefeliciteerd Margret!! 
 
Er werd nog nagepraat over de geslaagde middag, waarna Koen met een heerlijk broodje kroket voor iedereen 
het einde van de middag inluidde.  
Het was het een supergezellige middag waar ik de organisatie wil bedanken! 

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 te 
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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