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Beste Sükkewottels,

Carnaval 2023 wordt fantastisch! We kunnen weer samen feest vieren

zonder extra maatregelen. Inmiddels ben ik een jaar burgemeester,

maar ik heb nog niet het echte carnaval in Haarle mogen meemaken.

En daar kijk ik enorm naar uit!

Een klein voorproefje heb ik gehad op de elfde van de elfde. Zoals u op

de foto kunt zien, heb ik een prachtige ‘burgemeestersboerenkiel’

gekregen namens de drie carnavalsverenigingen. Dit jaar is er voor het

eerst een fantastische samenwerking tussen de verenigingen, waarbij

jullie elkaar versterken. Een heel mooi initiatief! Zo kunnen de prinsen

elkaar bezoeken en de inwoners genieten van nóg meer carnaval. 

De Sükkewottels is het cement in de samenleving van Haarle. Jullie

zorgen ervoor, net als de andere clubs en verenigingen, dat al die

verschillende mensen in het dorp een eenheid vormen. Saamhorigheid

en betrokkenheid is in deze tijd belangrijker dan ooit.

Haarlenaren, Sükkewottels, ik wens u allen een grandioos carnaval!

Jorrit Jan Eijbersen

Burgemeester van de 

gemeente Hellendoorn

BurgemeesterBurgemeester



Beste Sükkewottels

Carnaval 2022 was een bijzonder jaar voor Sükkewotteldorp.

Voor het eerst in de geschiedenis een Prinsenpaar!

Carnaval vieren in mei bij temperaturen die tropisch waren

Maar wat was het een feest in Sükkewotteldorp met Prins Dennis 

en Prinses Miranda aan het roer.

De aftrap van carnaval 2023 is geweest samen met CV De Ketelaars en

de Gagalkealtjes op de 11e van 11e in de Gauwe Geit in Nijverdal, hier

hebben we kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester van de

gemeente Hellendoorn, Jorrit Eijbersen.

Dit jaar is het weer als vanouds carnaval in Februari , toch met

temperaturen die bij carnaval passen.

Nu de nieuwe hoogheid bekend is (misschien wel weer hoogheden) kan

Sükkewotteldorp zich opmaken voor een grandioos carnavalsfeest in de

residentie De Droadnagel.

Ik verwacht dan ook dat heel Haarle met carnaval van de partij is.

Alaaf Alaaf Alaaf

Jeroen Schoorlemmer

VoorzitterVoorzitter



Sükkewottels!

Nadat wij eerst 2 lange jaren afwezig zijn geweest voor carnaval 2022 komen we nu

binnen 9 maanden weer terug! Carnaval 2023 komt eraan!

Carnaval 2022, een geslaagde carnaval die toch even wat anders verliep dan dat we

gewend zijn. Niet in de winter, maar in de lente en niet één Hoogheid, maar twee

fantastische Hoogheden, Prins Dennis en Prinses Miranda. Voor alles is een eerste keer

en zowel de twee hoogheden als carnaval in de lente was voor het eerst in de geschiedenis

van de Sükkewottels. 

Carnaval 2023 betekent een warm welkom voor een nieuwe hoogheid, of nieuwe

hoogheden. Wie zal het zeggen. Helaas betekend dit, hoe verdrietig wij dit ook vinden, dat

wij afscheid gaan nemen van onze huidige hoogheden Prins Dennis en Prinses Miranda

die het fantastisch hebben gedaan en die wij ook bedanken voor de bewezen diensten! 

Ons stuntteam zal tijdens de gala avond zorgen voor een waardig afscheid van Dennis en

Miranda. Tegelijkertijd zullen zij ons ook verassen met de bekendmaking van onze nieuwe

Hoogheid of misschien wel Hoogheden. Laat je verassen en komt dat zien!

Ook willen we van deze gelegenheid gebruik maken om Dennis en Fons te bedanken voor

de bewezen diensten als bestuurslid van de Sükkewottels. Gelukkig voor ons blijven jullie

nog actief binnen de vereniging wat wij enorm waarderen. Waar mensen vertrekken,

komen ook weer nieuwe mensen. Bij deze willen wij Björn, Koen, Jinke en Lynn van harte

welkom heten in het bestuur van de Sükkewottels. 

Daarnaast willen wij de leden die hebben besloten te stoppen bij de Sükkewottels

bedanken voor alles wat zij bijgedragen hebben binnen onze vereniging, en willen wij ook

alle nieuwe leden van harte welkom heten bij de Sükkewottels en jullie enorm veel plezier

toewensen. 

Als laatste willen wij alle leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken die het elk jaar weer

mogelijk maken om dit geweldige feest weer te kunnen organiseren in ons eigen

Sükkewotteldorp. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Bedankt!

Tot slot willen wij iedereen van harte welkom heten 

tijdens de carnavalsdagen zodat we er weer een

 ouderwets carnavalsfeest van kunnen maken!

Een carnavaleske groet en een 3 werf alaaf!

Gerben en Miquel

SecretarisSecretaris



Beste inwoners van het Sükkewotteldorp,

Jaaaa eindelijk mogen we weer, carnaval 2023! 

Eigenlijk is het vorige carnaval nog niet zo lang

geleden, dit was namelijk in de zomer van 2022. 

Carnaval vieren in de zomer had zo zijn charme, 

maar desondanks zijn wij blij dat het dit jaar gewoon weer

ouderwets in februari wordt gevierd!

Omdat carnaval zo kort achter elkaar is, betekent het wel

dat we minder activiteiten hebben gehad om inkomsten te

genereren. Wel hebben we giften ontvangen van Haarlese

ondernemingen en verenigingen waar we zeer dankbaar

voor zijn. 

Ook voor dit jaar zijn de financiën gered en hopen we weer

een geweldig carnavalsfeest mee te maken. Helpen jullie

ons mee?

Hopelijk tot het carnavalsweekend! Wij hebben er in ieder

geval ontzettend veel zin in! 

Groetjes,

De penning vriendjes

Mitchel van Kampen & Maurice Boksebeld

PenningmeestersPenningmeesters



Beste Sükkewottels,

Het is weer zover de carnaval begint weer. 

We gaan er dit jaar weer een mooi jaar van maken met de 

nieuwe Prins of Prinses. 

We hopen dat jullie weer in grote getalen aanwezig zijn 

bij de playbackshow en de optocht om er een mooi 

feest van te maken met z'n allen.

ALAAF ALAAF ALAAF

Groeten,

Adjudant Roel Jansen Holleboom

AdjudantAdjudant



Beste Sükkewottels,

Laat mij als eerste beginnen met het bedanken van iedereen die mee heeft

geholpen carnaval 2022 tot een succesvolle editie te maken. Voor iedereen was

het een bijzonder maar wel een onvergetelijke editie. Het was namelijk een

carnavalsjaar waarin alles anders was als anders. Denk aan het vieren van

zomercarnaval, maar vooral de aanvoering van een Prins en Prinses. Iets wat

niemand aan heeft zien komen maar wat een ongelofelijk succes is geworden.

Wie weet hebben wij voor dit jaar wel weer een verrassing in petto. 

Wat wij zonder twijfel in petto hebben is het oude vertrouwde carnaval in de

koude Februari maand. Als je het mij vraagt ook absoluut geen straf lekker

dansen en gek doen zonder het bloedheet te krijgen. Wij zullen beloven dit jaar

de waterpistooltjes thuis te laten! Ondanks dat het programma alweer goed

gevuld is, is er altijd voldoende ruimte om ook voor jullie Haarlenaren jezelf te

laten zien. Wij willen namelijk niet alleen voor jullie organiseren wij willen het

vooral met jullie vieren! Iets waar ik al ontzettend naar uitkijk!

Niet meer onder aanvoering van Prins Dennis en Prinses Miranda maar onder

een nieuwe hoogheid. Ik wil Dennis en Miranda namens iedereen bedanken

voor jullie enthousiasme. Zonder jullie inzet was het zeker niet zo’n groot succes

zijn geworden! Laat dit een voorbeeld zijn voor onze nieuwe hoogheid! Maar ik

heb er nu al alle vertrouwen in dat ook carnaval 2023 een editie gaat worden

met veel gekkigheid maar vooral ook veel gezelligheid. Laten we er met elkaar en

met heel Haarle een ontzettend mooi jaar van maken. Van mijn kant alvast heel

erg veel plezier en geniet ervan!

ALAAF ALAAF ALAAF

Bjorn Groote Schaarsberg

President

PresidentPresident



Op een zekere dag krijg ik een appje van een voor mij wel bekend persoon.

In het bericht staat dat ze voor aankomend jaar iets moois willen organiseren en of ik tijd had

om een keer bij elkaar te komen. Ik dacht ben benieuwd wat dat is en stem ik daarmee in. er

gingen wat appjes heen en weer om tot een goed moment te komen (omdat ik meestal tot

minimaal 21.00 uur nog aan het lesgeven ben). Eerst wilden ze op een dinsdagavond om 20.30

uur afspreken maar dat ging mij niet lukken, 21.15 uur kon wel. Ik dacht dat wordt een

latertje. 

Op die bewuste avond kom ik naar de afgesproken plek en ik stap de kamer binnen. Daar

zitten nog een paar bekende personen voor mij en die zien volgens mij mijn verwarde blik en

beginnen te lachen zo van ons had je niet verwacht he. Nou dat klopt alles behalve dat. Dan

wordt er gevraagd of ik een kopje koffie wil nou dat sla ik nooit af dus er word een kopje koffie

gehaald. Nog steeds niet begrijpend waarom ik daar ben want wat me duidelijk was is dat het

wel om iets anders ging dan waarvoor ik dacht te komen. Dan pakt 1 van de personen een tas

en daar steekt een deel van een steek bovenuit, de persoon vraagt "weet je wat dit is?"

Natuurlijk weet ik dat en dan begin je wat nattigheid te voelen natuurlijk! En ja hoor dan komt

de vraag lijkt het je leuk om prins carnaval te worden. Ik Prins carnaval!? Phoe, die had ik niet

zien aankomen. 

Toen begonnen ze te vertellen hoe mooi het is om Prins te zijn en dat je er niet alleen voor staat

en dat je van alle kanten geholpen wordt. En dat het een periode in je leven is die je niet meer

zal vergeten.

Een beetje beduusd zat ik te denken, wil ik dat wel en heb ik daar de tijd wel voor.

Uiteindelijk heb ik dus gezegd dat ik het wel wil, maar dat ik dit wel eerst even thuis wil

overleggen.

Na mijn ja woord hebben we er een biertje op gedronken en zijn we naar huis gegaan.

Onderweg denkend van hoe zullen ze thuis reageren reed ik weer huiswaarts en thuis

aangekomen liet ik de foto zien van mijzelf met die bewuste steek op mijn hoofd werd er een

beetje gelachen natuurlijk. Maar Angeniet zei als je dat leuk lijkt moet je dat doen. Ondertussen

was ik al steeds enthousiaster geworden en heb dus de volgende dag een van de personen het

bericht gestuurd dat ik het graag ga doen en dat ik 

er veel zin in heb. Het is ook mooi dat het dit jaar weer 

helemaal op de normale manier kan zonder corona regels.

Dus we kunnen er weer een mooi feestje van maken 

en ik heb er zin in om dit samen met jullie te doen!

Tot op de carnaval 2023!

3 x Alaaf

Prins Gerton

Prins GertonPrins Gerton



Proclamatie

Ik prins Gerton, geboren in Heeten maar al meer dan 30 Jaar samen met een

echte droadnagel Angeniet Smeenk en inmiddels ook al weer 18 jaar

woonachtig aan de andere kant van het spoor. Samen met onze kinderen

Janniek en Manouk. Ik werk als trotse eigenaar bij mijn eigen rijschool,

Rijschool Nijmeijer. Verklaar hierbij;

1.Dat Carnaval 2023 weer een geweldig feest gaat worden en voor het eerst

weer zonder corona maatregelen! En dat dat samen met jeugdprins Thije, De

Sükkewottels, de raad van elf, de prinsengarde en de dansmariekes zeker

moet gaan lukken!

2.Dat het plan de grave een groot succes gaat worden omdat belangrijk is

voor jonge Haarlenaren hier te blijven wonen en zo het dorp leefbaar blijft.

3.Dat de stikstof crisis snel word opgelost voor onze boeren zodat ze weer

kunnen doen waar ze goed in zijn, hun dieren verzorgen en het bewerken

van het land. Zodat we in de toekomst ook te eten hebben en niet alles uit

het buitenland hoeven te halen.

4.Dat er snel word begonnen met de veilige oversteek over de N35. Dit begint

wel lang te duren en willen de kinderen er nog plezier van hebben ze wel

moeten opschieten.

5.Dat de windmolens die ze bij ons achter willen plaatsen maar in Nijverdal

op het industrieterrein geplaatst worden in plaats van in onze mooie natuur.

ProclamatieProclamatie



6.Dat er maar veel mensen mogen meedoen tijdens de optocht waar onder de

koershoek, vrienden, familie, en verder alle Haarlenaren. En dat we na de

tijd er weer een mooi feessie samen van kunnen maken in de tent bij de

Droadnagel.

7.Dat de koershoek dit jaar een andere chauffeur/ Dj moet zoeken omdat ik

dit, dit jaar niet kan doen!

8.Dat het heel mooi is dat Hotel Restaurant De Haarlerberg verder gaat met

aan het roer Maud Heuven en dat ik er binnenkort zeker een keer ga eten.

9.Dat we dit jaar meer gaan optrekken met de carnavalsverenigingen uit

Hellendoorn en Nijverdal en dat ik een mooie samenwerking gaat worden.

Het is mooi om te zien dat binnen de gemeente Hellendoorn carnaval meer

begint te leven. Haarle liep al wel jaren voorop in de optocht!

10.Ik hoop dat de leerlingen van mijn rijschool begrip hebben dat ik even wat

minder tijd heb de komende week!

11.Dat de wintermarkt een heel geslaagd nieuw dorpsevenement is geworden

en dit een heel mooie vervanger is van het kerstkransje en daarom wil ik de

dames die dit hebben georganiseerd als Sükkewottel van het jaar benoemen!

ProclamatieProclamatie



Hallo Sükkewottels

Ik ben Thije Heuven en ik ben 11 jaar oud. Toen ik te horen kreeg dat ik jeugdprins

mocht zijn, was ik super blij. Ik heb er heel veel zin in en met mijn Adjudant Rens

Schipper gaan we er een onvergetelijk feest van maken. Samen met de jeugdraad en

de dansmariekes van groep 8 gaan we er een knallend feest van maken!!!

Thije:

Toen haast iedereen naar buiten was moest ik bij meester komen. Hij had een

papiertje waarop stond: jeugdprins Thije klinkt dat niet cool? En daaronder moest ik

omcirkelen: ja graag of nee liever niet. Ik had natuurlijk ja graag omcirkeld. Toen ik

buiten kwam liepen er kinderen van mijn klas naar mij toe en ik werd de hele tijd

gevraagd: BEN JIJ DE JEUGDPRINS!!! Ik probeerde mijn mond dicht te houden, dat

lukte ook wel maar de kinderen uit mijn klas wisten vrijwel zeker dat ik het was. Later

op de dag werd het onthuld.

Met mijn adjudant Rens Schipper gaan we er een knallend feest van maken!!!  

Ik heb er heel veel zin in!!!

Rens:

Net als jeugdprins Thije vind ik Carnaval

heel leuk. Toen vroeg meester wie wil er 

allemaal adjudant worden? Ik dacht, dat is 

wel mooi! Toen wij een keer met begrijpend

 lezen bezig waren, zei de meester, Rens kom 

eens... Toen moest ik stiekem een formulier 

invullen waar op stond: adjudant Rens, 

klinkt dat niet mooi? Ik dacht, dat wil ik wel.

 En met wat geluk aan mijn zijde ben ik

adjudant geworden. Laten we er met elkaar 

een mooi en knallend Carnaval van maken!!!

We hebben er superveel zin in en we hopen 

elkaar allemaal in super stemming te mogen

 zien tijdens Carnaval!!

Jeugdprins Thije Heuven en adjudant Rens Schipper

Jeugdprins ThijeJeugdprins Thije



Beste Sükkewottels,

De bingo heeft een mooi jaar achter 

de rug. Met als hoogtepunt: 

Ons 40 jarige jubileum! 

Dit hebben we gevierd met alle mensen die de bingo een warm hart

toedraagt. We hadden de zaal vol en dat deed ons deugd.

Wij hopen dat de nieuwe Prins / Prinses een 

mooi jaar krijgt om de scepter te zwaaien.

Bij deze nodigen wij de Prins/Prinses uit op 

donderdag 26 januari samen met het gevolg.

Maak er een mooie carnavalstijd van!

Groetjes van het Bingo team

              

Rieki Schotman

Winne Hoonhorst

Henriette ten Have

BingoBingo



Beste Feeestbeeesten!

Gelukkig mogen we dit jaar weer voluit carnaval vieren. Een nieuw jaar met een

nieuwe gardedans, een nieuwe showdans en vier nieuwe dansmariekes!

Graag stellen wij (Susan, Indy, Amy en Wieke) onze nieuwe dansmariekes aan

jullie voor.

Laten we beginnen met Sanne te Riele, ook wel bekent van de pomp

(Spijkerman).

Floortje Besten het zusje van Jelle van de B (en van Marlijn Besten natuurlijk).

Dion Blom, uit één van de drie families Blom aan de Eekteweg (voor de meesten

nu nog onbekend, tijdens carnaval komt daar verandering in).

Als laatste Mirron Aben, dochter van Wout en Sigrid (en natuurlijk de zus van

Kez en Liv).

Wij hebben ont-zet-tend veel zin in de carnaval dit jaar! Hopelijk jullie ook.

Graag zien we jullie in grote getalen tijdens het carnavalsweekend van 2023 in

Haarle.

Gi Ga Grote Carnavalsgroetjes van de dansmariekes!!

DansmariekesDansmariekes



Beste Sükkewottels,

De periode dat we mochten regeren over het Sükkewotteldorp is helaas weer ten einde.

Wat hebben we genoten! Het was een bijzondere en mooie tijd en natuurlijk helemaal

geweldig dat we dit met ons 2en mochten doen. Samen Prins en Prinses. Voor het eerst

een prinsenpaar in de geschiedenis van de Sükkewottels. Het was ook de kortste periode.

Maar ook de warmste. Wat een mooie tijd met prachtig zonnig weer tijdens de optochten.

Toen het in januari duidelijk werd dat de carnaval niet door zou kunnen gaan, kwam de

vraag of we het ook leuk zouden vinden om het in april en mei te vieren… Zomercarnaval!

Hoe leuk is dat?

Het begon bij de gala-avond. We waren al in de zaal aanwezig en moesten dus na de dans

van de dansmariekes onopvallend de zaal verlaten om naar de afgesproken plek te gaan.

Wat was dat spannend. Toen het podium op, zo gaaf. De bekendmaking… wat super leuk

om de reacties te zien van onze kinderen, maar ook van al die anderen mensen. Daarna

nog een afterparty, geweldig! 

De playbackshow, de optocht in Haarle en Heeten waren echt geweldig. Zo mooi dat er

zoveel mensen speciaal voor ons hebben meegedaan. Alle dagen beginnen bij Gerdien van

het schaartje, heel fijn! Na de optochten feest vieren op het zonnige terras van de

Droadnagel. Onze tuin zo mooi versierd met niet alleen slingers, ballonnen en

spandoeken, maar ook met zaagsel, bierflesjes en bouwhekken. Bedankt iedereen! 

Voor ons dus een onvergetelijke carnaval! Dit hadden we echt niet willen missen.

Wij wensen de nieuwe hoogheid heel veel plezier en een mooi carnavalsjaar toe! Maar dat

gaat vast wel lukken met adjudant Roel, president Bjorn, de raad van 11 en de

dansmariekes.

Wij willen iedereen bedanken die 

zomercarnaval 2022 tot een groot succes 

hebben gemaakt.

Groetjes en ALAAF ALAAF ALAAF

Ex- Prins Dennis enex- Prinses Miranda

Ex-Prins / Ex-PrinsesEx-Prins / Ex-Prinses



Hallo Allemaal

Vorig jaar was Jesse van Santen uitverkoren om jeugdprins te zijn 

samen met mijn adjudant Lynn Rodijk en de raad van elf en niet te 

vergeten de dansmariekes. Wat hebben we een fantastisch jaar gehad 

en wat hebben we er enorm van genoten.

In November vroeg meester Koen of ik jeugdprins wilde worden. Nou hij kon mij

daar geen groter plezier meedoen, want dat leek mij super cool. Het was alleen nog

in de Corona tijd en het was dus heel spannend of de carnaval wel door kon gaan.

We hebben het eerst op school gevierd, dat was voor mij al een heel leuk begin.

Overal werd de carnaval afgelast en ik was bang dat het ook in Haarle niet door

zou gaan, maar gelukkig op het allerlaatste moment is het besloten om het toch

door te laten aan. We begonnen met de kindercarnaval dat was heel leuk en

gezellig en ik had ook nog geluk omdat ik extra lang carnaval had.

Op de gala-avond werden de nieuwe Prins en dit keer ook een Prinses bekend

gemaakt; Dennis en Miranda Cents.

Er werd een groot bord bij ons in de tuin gezet zodat iedereen kon zien dat ik

jeugdprins Jesse was. 

Toen begon de echte carnaval we begonnen met de optocht. We stonden net 10

minuten op de wagen en we hadden alle confetti al opgemaakt. Toen begon de

trekker te rijden en gingen we echt van start. De optocht was super leuk en warm.

Ik wens de nieuwe jeugdprins(es) en 

zijn/haar adjudant een leuk carnaval en 

natuurlijk de raad van elf en de dansmariekes 

ook. Hopelijk maken zij er ook zo'n groot

feest van. 

Tot ziens

Groetjes en alaaf, alaaf, alaaf,

Ex jeugdprins Jesse van Santen

Ex-jeugdprins JesseEx-jeugdprins Jesse



PrinsengardePrinsengarde

 Aan het 1e ZOTTE Carnavals 

In 2022 konden we eindelijk weer eens carnaval vieren in het Sükkewotteldorp. Na
een Carnavals loze tijd werd er flink uitgepakt met een dubbele hoogheid een eerste
echtelijk paar. Ooit stiekem getrouwd ( maar daar zijn ze op aangesproken en de
belofte is gedaan om het 12 ½ jaar groots te gaan vieren ter compensatie ) Nu vol in de
schijnwerpers, in het licht van het zomerse Carnaval. 

Dennis en Miranda in Haarle reeds bekend als: 

de jut en jul van de Evertskamp 
de Bassie van Adriaan 
Nick en Simon (tot je ze hoort zingen) 

 

Tijdens Carnaval lieten Dennis en Miranda zich gelden als: 

Continu Blue Diamonds 
enorm grote Mouth & McNeil 
Snip en Snappen wat echt Carnaval vieren is 
Veel meer dan de twee Pinten 
pedaal en zijn eigen emmer 

Alaaf 3X Namens de Prinsengarde 

Beide hoogste hoogheden hebben bijgedragen aan een super mooi feest bij zomerse temperaturen. 

Samen continu vooroplopend in de polonaise, immer aanwezig op de dansvloer of mensen 
meeslepend naar diezelfde dansvloer, speechend, prijs uitreikend aan de terechte 
winnaars van de playback show, babbelend met jong en oud. 

Het unieke aan een echtpaar als Prins en Prinses betekent ook een dubbele verrijking van 
de prinsengarde. De prinsengarde, een kleurrijke fruitmand, is wat dat betreft met Dennis 
een toffe peer en met Miranda een (oog)appel rijker. 

Een gezonde club die weer zin heeft in een nieuwe editie, in Carnaval 2023 





Het is bijna weer zover! Carnaval 2023 komt eraan en dus ook de leukste optocht van

het Oosten. Doen jullie ook mee op zaterdag 18 februari?

Om 14:00 uur gaan wij van start vanaf café De Droadnagel. Verzamel al je familie,

vrienden, kennissen en buren om te komen kijken bij de optocht. Of schrijf je in en

doe gezellig met elkaar mee!

Met de vele prijzen die wij vergeven kun jij of met jouw hele groep deze zomaar in de

wacht slepen. Voor elke categorie is er 1 beker te winnen. Deze bekers worden door de

publieksjury 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. 

Deelname in de volgende categorieën is mogelijk:

-Wagens 

-Groepen vanaf 6 personen

-Groepen t/m 5 personen

-Één- en tweelingen + fietsen en karretjes

De wagens ontvangen startgeld.

Opgave optocht:

Wil jij je opgeven voor de categorie groepen vanaf 6 personen, groepen t/m 5 personen

of één- tweelingen + fietsen en karretje? Dan is opgeven voor de optocht mogelijk op

zaterdag 18 februari vanaf 10:30 tot 11:30 uur in café De Droadnagel.

Opgeven voor de categorie wagens is mogelijk t/m 9 februari op de site van de

Sükkewottels: www.sukkewottels.nl

Het regelement is te vinden op www.sukkewottels.nl Lees deze goed door!

De 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 ontvang je 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)

Wij hebben er zin in en zien jullie graag op zaterdag 18 februari. Namens de

optochtcommissie wensen wij jullie veel creatieve ideeën en plezier met de

voorbereidingen voor de optocht!

De optochtcommissie:

Iwan Raamsman, Roel Nahuis, Mathijs Tibben, Koen Alferink,

Bo Wijnberg en Melanie van der Zon
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Voorzitter   
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President  

Adjudant  

Sükkewottel STAMSükkewottel STAM
:  Rabobank Haarle

   nr.: NL92RABO0118205994

:  Hengelo 410 301 370 000

:  Kerkweg 4 7448 AD  HAARLE

   TEL: 06-39137025

: Jeroen Schoorlemmer 

: Miquel Calkhoven

: Gerben Reimert

: Mitchel van Kampen

: Maurice Boksebeld

: Stefan Hutten

: Bjorn Groote Schaarsberg

: Koen Schrijver

: Jinke Neulen

: Lynn Reimert-Verwaast

: Bjorn Groote Schaarsberg

: Roel Jansen Holleboom

Koen Alferink

Remco Bergboer 

Tom Besten  

Roy Blankhorst   

Jurian Boksebeld  

Maurice Boksebeld  

Miquel Calkhoven 

Joël Galgenbeld    

Gijs Golbach

Stefan Hutten

Mitchel van Kampen  

André Langkamp   

Marc Nijenhuis   

Ramon Raamsman †  

Gerben Reimert   

Fons Ruiter    

Jeroen Schoorlemmer

Luuk Spijkerman

Mathijs Tibben

Marc Verschoor

Silvo Wijermars

Jurgen Wijnberg 

Mitch Wijnberg

Raad van Elf:

Leidster Dansmariekes: 

Jinke Neulen 

Dansmariekes:

Susan Bruggeman

Amy Knobben

Indy Middelkamp

Sanne te Riele

Wieke Rodijk

Mirron Aben

Floortje Besten

Dion Blom



Prinsengarde:

Sükkewottel STAMSükkewottel STAM

1984: Barbara Linnartz    

1985: Natasja Besten  †   

1986: Roy Nije Bijvank   

1987: Daniëlle Besten   

1988: Roy Calkhoven    

1989: Koen Blankhorst   

1990: Pascal Raamsman   

1991: Roel Wagenmans   

1992: Robbert Heuven   

1993: Kim Calkhoven    

1994: Michel Albers    

1995: Matthew Merjenburgh

1996: Dennis Bloeme 

1997: Casper Nijenhuis   

1998: Ted Krukkert    

1999: Chiel Boksebeld   

2000: Dennis van Breen   

2001: Bob Kemper    

2002: Michiel Jansen   

2003: Mart Hoonhorst   

2004: Jasper Tibben    

2005: Anika Laing    

2006: Bas Vree-Egberts   

2007: Stef Bloeme    

2008: Robin van ‘t Erve  

2009: Jelle Besten 

2010: Hilde Ruiter  

2011: Eline van Ommeren

2012: Ruben Groote Schaarsberg

2013: Yorick Veldkamp

2014: Siebren Brinkhuis

2015: Sem Marsman

2016: Joël Galgenbeld

2017: Paris Scholten

2018: Dean Verwaast

2019: Len Galgenbeld

2020: Anne Calkhoven

2021: Stijn Wichers Schreur

2022: Jesse van Santen

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   

1985: Martin Hoonhorst   

1986: Jan Schoot-Uiterkamp  

1987: Henk van Rhee  †   

1988: Anton Hoonhorst 

1989: Herman Wichink  †   

1990: Theo van Overbeek   

1991: Anny Krukkert    

1992: Cyriel Kemper    

1993: Gerard Albers    

1994: Gerard Krukkert   

1995: Maria Jonkman    

1996: Henk Hobert    

1997: Harry Reimert    

1998: Frank Spijkerman   

1999: Marja Kemper    

2000: Geert Nahuis    

2001: Willy Tijs    

2002: Joke Jansen Holleboom  

2003: Ben Bloeme    

2004: Henriëtte Linthorst

2005: Richard Tibben

2006: Martine Knobben

2007: Peter Cents

2008: Marco Groote Schaarsberg

2009: Esther Marsman  †

2010: Eduard Bessembinder

2011: Demis Galgenbeld

2012: Sjaak Daggenvoorde

2013: Ton Willems

2014: Rob Bijvank

2015: Alex Kemper

2016: Alwi Knobben

2017: Sandra Ruiter

2018: Michel Bergboer

2019: Johan Middelkamp

2020: Agnes Hofman

2022: Dennis en Miranda Cents

Hofdames:

Vera ten Have  

Amber Kemper 

Melanie Maatman

Maxime Maatman 

Jinke Neulen

Demi Ruiter

Hilde Ruiter 

Kris Verhoef

Lynn Verwaarst 

Bingoteam:

Henriette ten Have Rieke SchotmanWinni Hoonhorst



Sükkewottel STAMSükkewottel STAM

Anton Oldeboer

Oppersükkewottel: 

1984: Jan Raamsman  †      

1985: Theo Wijnberg       

1986: IJsclub Haarle      

1987: de Zonnebloem       

1988: A.B.C. Weykamp      

1989: G.J. Nije Bijvank  †      

1990: Anton Wichink † en 

          Annie Wichink  †  

1991: Marie van Schooten     

1992: Hein † en Minie Tibben    

1993: Pastoor Meijerink  †            

1994: Harrie Kemper  †

         (Graven Gerrit)   

1995: Dameskoor        

1996: Ons Genoegen 

1997: Theo van Overbeek      

1998: Antoon Nijenhuis  †       

1999: Theo Geuyen       

2000: Harry en Bets Wolterink    

2001: Doortje Giesen  †      

2002: Ben Kottink

2003: Jan Besten

2004: Eef Wiggers  

2005: Ton Knobben  †

2006: De Donderse Deerns

2007: Anton ten Den en 

          Wim Verhoef  †

2008: Houtdorpcommissie 2007

2009: Molly Miller

2010: Peter Rodijk

2011: Kermiscommissie

2012: Stichting Dappere Thijn

2013: Bestuur MACH

2014: Werkgroep E&T

2015: Café de Droadnagel

2016: Anton en Wini Hoonhorst

2017: Bestuur van Plaatselijk   

          Belang 

2018: Vrijwilligers stichting 

          Dorpshuis

2019: Caritas Haarle

2020: Marian Heethaar, Tineke ten         

          Hove, Carina van Bokhorst,          

          Cindy Miener en Femke 

          Roem.

2022: SV Haarle

Sükkewottel van het jaar:

Henk Albers 

Ben Heethaar  

Cyriel Kemper

Ereleden: 

Henk Nijenhuis  †

Gerard Schotman 

Els Willemsen   †

Jan Willemsen  †

Dennis Albers

Johan Arfman †

Cor ten Hove   

Marinus Huis in’t Veld 

Lid van verdienste:

Jos van Kampen        

Henk Laing                 

Hans Nijkamp  †

Fons Ruiter

Mark Schotman

Toon Smeenk                           

Theo Wagenmans †   

Alfons Wijnberg †  

Dennis Albers

Roy Albers

Koen Alferink 

Bastiaan Bergboer 

Amy Besten 

Leonie Boksebeld 

 

Ondersteunende leden:

Marleen Boksebeld

Gijs Golbach

Kira Heethaar 

Nick Heethaar

Deniece Hobert 

Dinja Linthorst

Roel Nahuis 

Iwan Raamsman

MarkSchotman

Peter Westendorp

Bo Wijnberg

Melanie van der Zon

Fons Ruiter 

Jeroen Schoorlemmer 

Toon Smeenk 

Peter Westendorp

Wotteltrekkers:
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17 FEB PLAYBACKSHOW
18 FEB OPTOCHT
18 FEB GROOTS

CARNAVAL
 

19 FEB OPTOCHT HEETEN
19 FEB KLEINTJE

CARNAVAL

21 FEB DWEILAVOND

19 FEB KERKDIENST

20 FEB KINDERCARNAVAL
20 FEB ROSENMONTAG

BUS NAAR 
LEMELERVELD
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