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Beste Sükkewottels 

Wat is het toch heerlijk om eindelijk weer feest te vieren zonder 
beperkingen, iedereen die wil dat toch? 

Nu is het dan eindelijk weer mogelijk, met de gala-avond achter de rug
hebben we alweer een mooie start gemaakt.
Prinses Aggie is na 2 jaar aan het roer te hebben gestaan afgevoerd en de
nieuwe hoogheid gaat vol goede moed haar/zijn taak overnemen.

Een voorproefje van carnaval hebben we al gehad in februari met 2 dagen
kleintje carnaval in onze residentie De Droadnagel.

Zaterdag 21 mei, de grote optocht in ons Sükkewotteldorp wordt met de
temperaturen in mei wel anders. Geen dikke jas of sjaal om, maar in de
korte broek en een T-shirt en niet met een berenburg maar met een
verfrissend biertje in de hand langs de kant de optocht bekijken!

Om daarna in de residentie zeker door te gaan met dat verfrissende biertje
tot in de late uurtjes. En gaan we zondag daar gewoon weer mee door.

Wij als vereniging hebben er zin in en zijn er klaar voor.

Ik nodig dan iedereen uit in de residentie om een groot feest te bouwen.

ALAAF ALAAF ALAAF

Voorzitter
Jeroen Schoorlemmer.
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Kaartverkoop Snollebollekes

Ga je met de Sükkewottels mee naar de
Snollebollekes op zaterdag 1 April 2023? 
Bestel je kaarten via www.sukkewottels.nl 

Prijs €60,- 
Inclusief busvervoer



Beste Sükkewottels,

Na twee lange jaren van afwezigheid zijn we er weer! Eindelijk mogen we weer ons geliefde
carnavalsfeest vieren met jullie allemaal!

Normaal gesproken zouden we elk jaar het genoegen hebben kennis te maken met een
nieuwe hoogheid. Onze huidige prinses Aggie heeft echter voor het eerst in de historie de
eer gehad twee jaar lang te regeren over ons Sükkewotteldorp! Corona heeft voor
sommigen dus ook zijn voordelen 

Nu alle corona maatregelen zijn komen te vervallen, betekent dit echter voor prinses Aggie
dat wij hoe jammer het ook is, afscheid moeten nemen. De taak om prinses Aggie een
waardig afscheid te geven laten wij over aan het opnieuw samengestelde stuntteam, we
laten ons graag verassen!
 
Wij willen dit jaar ook onze oude dansmariekes bedanken voor de afgelopen jaren dat
jullie tijd nog moeite bespaard hebben om 2 geweldige acts voor te bereiden. Helaas
hebben jullie je rol als dansmariekes vaarwel gezegd, maar zijn we tegelijkertijd ook blij
dat jullie de carnaval blijven ondersteunen als hofdames. Wij willen jullie veel succes en
plezier toewensen in jullie nieuwe functie.

Wanneer wij afscheid nemen van de huidige dansmariekes betekent dat ook dat wij weer
een nieuwe lichting mogen verwelkomen. Jullie hebben nu het genoegen om de komende
jaren jullie danskunsten te gaan vertonen onder begeleiding van Jinke Neulen. Wij
hebben er alle vertrouwen in en verwachten dat dit zeker goed gaat komen.

Als laatste willen wij alle leden, sponsoren en vrijwilligers bedanken die het elk jaar weer
mogelijk maken om dit geweldige feest weer te kunnen organiseren in ons eigen
Sükkewotteldorp. Zonder hen was dit zeker niet mogelijk geweest. 

Tot slot hopen wij jullie allemaal weer te mogen verwelkomen tijdens de carnavalsdagen
die voor mei gepland staan. We gaan er met z’n allen een ouderwetsgroot knalfeest van
maken!

Alaaf, Alaaf, Alaaf

Met een carnavals groet,

Gerben Reimert en Miquel Calkhoven 

SecretarisSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccrccrrrrrccccrcccccc eeeeettttaaaaattaaaaaaaaaattttatttttt rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriirrrrrriiiiiiiiiirrrrrrirrrrrrrrrr siissssiiiisisiiiii



Beste Sükkewottels,

Terwijl ik dit typ zit ik nog in quarantaine na de pre-party van afgelopen februari,
maar goed een kleinigheidje heb je snel. Maar wat was het goed om Haarle weer
carnaval te zien vieren, alsof het bijna de afgelopen 2 jaar niet anders is geweest…

Laten we er maar verder geen woorden meer aan vuil maken en laten we vooral weer
vooruitkijken. Want ja mensen WE MOGEN WEER!!! In Februari hebben wij jullie al
opgewarmd met een kleine pré party en gisteren was het dan eindelijk zover, het
officiële startschot voor carnaval 2022! 

Een carnavalsjaar waarvan ik nu al zeker weet dat het een bijzonder jaar gaat worden.
Niet alleen omdat we er een jaar extra op hebben moeten wachten, nee dit jaar hebben
wij een heus zomercarnaval. Dus Sükkewottels ik zou zeggen laat je van je beste kant
zien en doe is gek, de afgelopen 2 jaar kon het niet maar nu is het jullie tijd om te
shinen. 

Het kan weer, het mag weer, dus ik zou zeggen doe het ook gewoon weer. Dus geef je
op voor de playbackshow of voor de optocht die ook dit jaar weer door de straten van
Haarle zal trekken. Of nog beter, geef je op voor allebei want met elkaar maken wij er
een bijzonder, maar vooral onvergetelijk carnavalsjaar van. Er zijn alweer vele
commissies druk om ook voor dit jaar weer een geweldig programma in elkaar te
zetten.

Na een periode van 2 jaar is gisteren een einde gekomen aan de regeerperiode van
prinses Aggie en hebben wij weer een nieuwe hoogheid. Ik wil hem/haar alvast een
ontzettend mooi carnaval wensen en dat wij er samen met heel Haarle een
onvergetelijk carnaval van mogen maken!!!

ALAAF ALAAF ALAAF

Bjorn Groote Schaarsberg
President

PresidentPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP eeeeeeeeesseeesssssissiiiiiiiiiiiiidiidddeeeeeeeddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnneeeeeeennnnnnnneeennnnnnnneeeennnneeeeeeeeeeeeeee tttttttt



Beste inwoners van het Sükkewotteldorp,

Eindelijk is het weer zover! We mogen weer legaal 
carnaval vieren en knuffelen met elkaar dit jaar.
Helaas niet op de datum die iedereen waarschijnlijk 
al in zijn agenda geblokt had, dit jaar vieren we 
het namelijk in mei!

Het is een slechte tijd geweest voor de lokale ondernemers en
verenigingen. 
Afgelopen jaren zijn er nauwelijks inkomsten geweest voor de carnaval
omdat een aantal feesten niet door konden gaan vanwege corona.
Juist deze feesten zijn wij als vereniging hard nodig om wat inkomsten te
genereren en weer een geweldig carnavalsweekend neer te zetten!

Gelukkig hebben we het allemaal gered met de financiën en mogen we dit
jaar weer lekker feesten!

We zijn dan ook alle carnavalvierders hard nodig om 
weer een beetje op adem te komen als penningmeesters. 

Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Met vriendelijke groet, 

De penningmeester vriendjes,
Maurice Boksebeld & Mitchel van Kampen

liji ke

ningmeester vrien
ice Boksebeld & Mitch

PenningmeestersPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPePPPeeeePPPPPePPPPPPP neenneeeeneeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiniiiiiiiiinniiiii gngggggnggnnnn mgmmmmggggmggggggg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseeeessssssssssssttttetteeereerrrrrrrreeeereeeeee srrsssssrrrrsrrrr



Beste Sükkewottels,

Zo, er is weer een nieuwe carnavalsjaar aangebroken, maar helaas zullen
jullie mij niet meer in functie naast de hoogheid zien.
Na heel veel mooie jaren heb ik besloten om als adjudant te stoppen. Ik zal
mij meer achter de schermen gaan inzetten.
Ik wens mijn nieuwe opvolger Roel Jansen Holleboom heel veel succes. En
natuurlijk hoop dat jullie er weer met grote getalen zijn en meedoen met
alles!

Groet Mark

Beste Sükkewottels,

Zoals jullie hierboven gelezen hebben stopt Mark met de functie als
adjudant, Ik mag Mark gaan opvolgen. Ik hoop dat wij er met z'n allen na
deze coronatijd weer een heel mooi feest van kunnen maken met de nieuwe
Hoogheid en natuurlijk alle feestvierders. Wij zien jullie allemaal graag
tijdens het carnavalsweekend.

ALAAF 
ALAAF 
ALAAF

Met vriendelijke groeten
Adjudant Roel Jansen Holleboom

AdjudantjjAAdjAAAAAAdjudantdantantaanttantantAdAdA ttnd nA jdjdjjj nnnnnnnnnnnnjujudjuddjudddddAAAAAAAAdjudAA jjAdjudant



Beste Sükkewottels,
 
Onbekommerd en zorgeloos feestvieren. Wat snakken we daarnaar. Misschien wel
meer dan ooit. Als nieuwbakken burgemeester ben ik al een paar keer incognito in
Haarle geweest. Mijn voorganger, Anneke Raven, heeft mij ingefluisterd dat in geen
enkele dorpskern in deze gemeente het hoogtepunt van het jaar zo groots en
professioneel wordt gevierd als bij jullie. En dat dacht ik zelf ook al gezien te
hebben: vrolijkheid en gezelligheid zit bij Sükkewottels in het bloed.
 
Als bourgondiër èn partner van een geboren Brabantse weet ik hoe belangrijk het
carnaval is. De dagelijkse beslommeringen gaan aan de kant, de maskers gaan op
en het dorp dompelt zich onder in het feestgedruis. Ontspanning na de vele
inspanningen die we met z'n allen leveren en energie opdoen om er samen weer
voor te gaan. 
 
Wat mij al wel duidelijk is geworden, is dat gemeenschapszin en saamhorigheid
typerend zijn voor Haarle. Jullie blijken een tomeloze energie te hebben om er
samen voor te gaan. Wat het ook is. Inspanningen rondom de N35,
vrijwilligerswerk bij tal van verenigingen of de organisatie van het carnaval.
 
Verbondenheid is waar we met z'n allen naar verlangen. Ik hoop dan ook van
ganser harte dat we dit jaar onbekommerd kunnen feesten en samen vrolijk zijn en
zorgeloos het onbetwiste hoogtepunt van het jaar mogen vieren.
 
Op het moment van schrijven weet ik nog niet hoe het programma voor dit jaar
eruitziet. Wel weet ik zeker dat, als het even kan, ook ik van de partij ben!
 
Haarlenaren, Sükkewottels, ik wens u allen een grandioos carnaval!
 
Jorrit Eijbersen

Burgemeester van de 
gemeente Hellendoorn

BurgemeesterBBBBBBBuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrruuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrgggrgggggggggggggrrrrrrrggrrrrrrrrrggrrrrrrrrr egeeeeeeeggggeggggggg meemmmemmeeeemeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssseeeeeessssssssssssssssttttttttetteeereerrrrrrreeeereeeeee



Hallo Sükkewottels

Hallo, ik ben Jesse Van Santen en ik ben 11 jaar oud. Meester vroeg aan mij in de pauze ‘Wil je
jeugdprins worden. Ik zei gelijk ‘Ja!’. Lynn Rodijk wist het inmiddels ook dat zij adjudant zou
worden. Dat wist ik op dat moment nog niet. We waren allebei blij. We hopen net zo’n leuk jaar te
hebben als 2 jaar geleden. We hebben heel veel zin om op de wagen te gaan, met de jeugdraad en
de dansmariekes van groep 8.

Jesse:
Het was pauze, ik was als laatste nog in de klas voordat we naar buiten zouden gaan (zoals wel
vaker door het vele kletsen, ik hou van gezelligheid). Toen vroeg meester of ik de jeugdprins zou
willen zijn. Dat wilde ik natuurlijk heel graag. Toen hadden we pauze ik deed gewoon alsof er niks
gebeurd was. 
Ik vond het best nog wel moeilijk om het geheim te houden voor de klas en Lynn vast ook.  Ik had
wel moeite met de vragen maken van de lessen, want ik kon bijna nergens anders meer aan
denken. Eindelijk gingen we het bekend maken. We moesten gaan staan en daarna naar voren
komen. Ik wist nog niet wie de adjudant was maar toen Lynn ging staan toen wel! Iedereen zei in
koor ‘Ik wist het!’ Ik en Lynn hebben super veel zin in het carnaval!

Lynn: 
Ik had een vraag over het bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord, dus ik ging naar meester Koen. Hij legde 
dat uit, en toen zei die ‘wacht, ik heb nog wel een 
boekje over het bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord'. We gingen naar het 
Bouwhuispleintje als smoes, want daar staan nu 
de leesboeken en hij vroeg ‘wil jij adjudant zijn van 
Jesse?’ Ik vroeg eerst nog wat je dan moest doen, 
want ik wou ook wel heel graag dansmarieke zijn, 
maar dat kon gelukkig wel allebei. Dus ik wou wel 
heel graag adjudant en dansmarieke zijn. Nu heb ik 
dus voor allebei gekozen. Ik heb er heel veel zin in 
en ik hoop dat het echt een top 
carnavalsweekend wordt. 

We hopen dat het een leuk carnavalsfeest wordt.
We gaan er een leuk weekend van maken met jullie
 en de jeugdraad en de dansmariekes van groep 8. 

Groetjes,

Jeugdprins Jesse van Santen en
Adjudant Lynn Rodijk

Jeugdprins JesseJJJJJJJJJJJJJJJJJJeJJJeeeeJJJJJeJJJJJJ uuuuggggggggguggggggggggggggggggggggggggguuuuguuuguuuu dddggdddddddddddddggggggggggggggggdddgggggggggggggggggggggggggggg pppddddpdddppdddd rrppprrrrrirriiiiiiiiiiiirrrriirrrrrr nnniiiiniiiinniiiii ssssssssssssssssssssssss JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJeJJJeeeeJJJJJeJJJJJJ seesssssssssssseeeeeee



Het is een gewone donderdagavond. De kinderen zijn al van het sporten terug en liggen in
bed. We nemen de dag en agenda door voor het weekend. Opeens komt er een persoon
binnen. Een beetje gespannen vraagt deze persoon of ik (Dennis) even mee naar buiten
wil lopen omdat deze persoon wat wil laten zien.
 
Deze persoon zegt stap maar in de auto. Ik denk van alles en niets. We gaan een stukje
rijden. Na dat we bij een huis zijn aangekomen, begint er bij mij al wat te dagen.
Binnengekomen zeggen deze personen, bel Miranda maar en zeg dat ze over 5 minuten
aan de weg staat dan wordt ze opgepikt door een auto. Zo gezegd zo gedaan.
De telefoon gaat en het is Dennis, gelijk denk ik eraan dat het vandaag de 11e van de 11e
is… oh oh...denk ik. Ze gaan toch wel Dennis vragen en niet mij toch? Ja, zeg ik tegen
Dennis aan de telefoon. Hij zegt dat ik over 5 minuten in de auto moet stappen die voor
komt rijden. Ik zeg tegen Sanne dat ze even beneden mag komen zitten omdat ik even weg
moet. Ik stap in de auto, we komen aan bij een huis en we gaan naar binnen, daar zit
Dennis….

Miranda komt binnen en gaat bij mij zitten. De personen zijn even weg. Wij kijken elkaar
aan en zeggen, jij of ik. Doe jij maar zegt Miranda. De personen komen weer binnen. Met
een kroontje in de hand en zetten deze bij Miranda op. Dan komt er een steek voor de dag
en wordt bij Dennis opgezet. We kijken elkaar verbaast aan. De personen zeggen tegelijk
jullie allebei: prins en prinses . Er gaat van alles door ons heen. Wij samen? Allebei? Is
dat leuk? De personen proberen ons gerust te stellen. Vanwege de corona tijden is het
juist leuk om eens iets anders te doen en ze weten ons te overtuigen door mooie verhalen
uit het verleden te vertellen. We worden steeds enthousiaster. En we hebben besloten het
te doen, samen. Het is een eer!

Na het bekijken van “weer” een persconferentie is het duidelijk dat het dit jaar weer niet
gaat lukken. We moeten het dus een jaar lang stilhouden, totdat we gebeld worden en ze
ons vertellen dat het toch door kan gaan!

We hebben er heel veel zin in om carnaval te vieren 
in het mooie dorp Haarle. Vooral omdat iedereen 
wel aan een feestje toe is na al die corona perikelen. 
We gaan er een super carnaval van maken samen 
met jeugdprins Jesse en adjudant Lynn. 

3 x Alaaf,

Prins Dennis en Prinses Miranda 
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Wij, Prins Dennis, geboren en getogen in Haarle en Prinses Miranda, geboren
in Woudenberg en uiteindelijk goed terechtgekomen in het gezellige dorp
Haarle, vader en moeder van 3 ontzettend lieve kinderen Sanne, Milou en
Dani verklaren hierbij:

1.   Dat CARNAVAL 2022 een super leuk en bijzonder carnaval gaat worden
samen met jeugdprins Jesse en jeugdadjudant Lynn. Iedereen heeft wel weer
zin in een FEESSIE.

2.   Dat wij het 1e prinsenpaar van Haarle zijn en dat vinden wij natuurlijk
helemaal geweldig. We hebben er heel veel zin in!

3.   Dat we hopen dat er ontzettend veel mensen mee gaan doen met de
playbackshow en de optocht in Haarle en Heeten. Waaronder familie, de
buren, de kameraden MÔH en de (sponsorcommissie) voetbal en de handbal.
Natuurlijk mag het dartteam en het bestuur Stichting Dorpshuis Haarle ook
niet ontbreken. 

4.   Dat wij in het bijzonder de collega’s van Proficol en de collega’s van
dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal in de optocht mee willen zien lopen.

5.   Dat we het jammer vinden dat de carnaval dit jaar weer niet op de
normale manier heeft kunnen plaatsvinden vanwege corona. We vinden het
wel donders mooi dat het dit jaar toch nog door kan gaan. Het voordeel van
de maand mei is wel dat de temperatuur beter is.

ProclamatiePPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ooooooooooooooooooocccclcccclllllllccccclcccccc allaaallllalllll mmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttittiiiiittiittttittttttttttttttttt eiieee



6. Dat we erg benieuwd zijn naar het optreden van de dansmariekes van
groep 8, ze hebben het dansje namelijk zelf ingestudeerd, zonder hulp van
een leidster.

7. Dat we nu toch eindelijk wel een keer mogen verwachten dat er een veilige
oversteek komt voor onze vrienden in Haarle-Noord. Dat de gemeente niet al
het geld in Nijverdal laat, maar ook wat over de bult naar Haarle gooit.

8. Dat we veel respect en waardering hebben voor de vele vrijwilligers van
verenigingen, organisaties en stichtingen in Haarle. Hierdoor gebeurt er nog
van alles in ons mooie dorp.

9. Dat we het mooi vinden dat Hugo de Jonge hier was om over de
woningnood te praten. Nu hopen dat er wat mee gedaan wordt en dat er
betaalbare woningen in Haarle gebouwd kunnen worden voor jongeren.

10. Dat als de carnaval weer voorbij is we zo in de polonaise door kunnen
naar Haarlesfeest.

11. Dat wij veel bewondering hebben voor het bestuur en de vele vrijwilligers
van de SV Haarle. We hopen dat we dit jaar het 75 jarig jubileum uitbundig
kunnen vieren samen met ons sportieve dorp Haarle. 

Daarom benoemen wij “Sükkewottel” van het jaar: 
SV Haarle

ProclamatiePPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ooooooooooooooooooocccclcccclllllllccccclcccccc allaaallllalllll mmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttittiiiiittiittttittttttttttttttttt eiieee



Beste Sükkewottels,
 
We mogen eindelijk weer carnaval vieren, Yes! Na een lange periode van geen feestjes en veel
thuis zitten mogen we eindelijk weer wat leuks en gezelligs doen. Daar hoort carnaval natuurlijk
bij.

Mijn regeerperiode heeft nu wel heel lang geduurd en daarom is het mooi als er nu een nieuwe
Hoogheid aantreed bij de Sükkewottels. Door 2 jaar tegen hetzelfde gezicht aangekeken te hebben
zijn we wel aan vernieuwing toe.

Ik zal nooit vergeten hoe er bij mij 2 figuren op de stoep stonden onder het motto wij willen jou
iets vragen…. Maar het moest allemaal heel stiekem en met groot geheimhouding. Wat een gedoe
dacht ik nog.. En dan komt het moment dat de vraag gesteld wordt “wil jij onze nieuwe hoogheid
worden?” Nou dat hebben we dan ook gedaan. De aanloop er naar toe was heftig maar mooi, Van
de ene gala avond naar de andere “gesleept”, maar altijd onder goede begeleiding van de
Adjudant, President en de Raad van elf.

Dan begint de carnaval, sleutel overdracht, playbackshow, door naar de optocht in Haarle (waar
de raad zo tekeer gaat met de wagen dat hun eigen hoogheid onderuit ging… ,maar dat mocht de
pret niet drukken hahaha). De optocht in Heeten ging dat jaar niet door. Maar toch wel carnaval
gevierd daar en door naar onze eigen residentie. Wat was het allemaal mooi om mee te maken!
Ook het ziekenbezoek dat is pittig maar word door de mensen erg gewaardeerd.

Het was prachtig om te zien dat er mensen in de optocht meeliepen zoals de kameraden, familie
die normaal gesproken niet met de optocht mee zouden lopen er nu waren. Dat is toch geweldig. 
Het allerfijnste van dit alles was wel dat ik als Prinses Aggie elke ochtend naar kapsalon Het
Schaartje mocht en daar opgevangen werd door Gerdien. Voorzien van een kop koffie kon ik fijn
gaan zitten en Gerdien zorgde ervoor dat ik er weer piekfijn uitzag, erg fijn!!!
Ik wens mijn opvolger ook heel veel plezier en mooie momenten. Dat hij of zij er net zo van gaat
genieten als ik heb gedaan. Of nog meer dat mag natuurlijk ook altijd..
En een tip staan ze een keer bij jou op de stoep, twijfel dan niet en zeg "ja" want dat wordt de
ervaring van je leven!

Ik stop in ieder geval niet met carnaval vieren en 
ga dat natuurlijk dan ook doen onder leiding van 
onze nieuwe hoogheid die nu bekend is. We gaan 
er weer een mooi festijn van maken met zijn allen.
Van hieruit de carnavalsgroeten,

Ex-prinses Aggie
ALAAF ALAAF ALAAF !! 

Ex-Prinses AggieEEEEEEEEEEEEEEEEEEExxxxxEEEEExEEEExEEEEEE ----PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrPPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP irriirrrriirrrrrr nnnnnnnniiiiniiinniiiii sssssssseeeesssseessssssssssssssss AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAggggAAgAAAggAAAAAAAA gggggggggggggggggg iggiiiiigiiiiggggiggggggggggg eiieeeeee



Hallo allemaal, 

Ik was vorig jaar jeugdprins van Haarle samen met mijn 
adjudant Niels, de raad van 11 en de dansmariekes. 
We hebben er ondanks corona toch een leuk 
carnavalsfeest van kunnen maken op school. 
Het begon voor mij al in november toen meester Martin 
mij in de pauze binnen hield en vroeg of ik jeugdprins
 carnaval wou worden, dit wilde ik super graag doen.
 Het was afwachten of het wel gevierd kon worden vanwege de lockdown en helaas kon
het niet. Maar meester Martin had al voorbereidingen gedaan om er voor groep 8 toch nog
een feestje van te maken en hier heb ik ontzettend van genoten! 

 Samen met groep 8 hebben we op het podium gestaan om mij als nieuwe jeugdprins
bekend te maken d.m.v. ja en nee vragen. Dit werd gefilmd en in alle klassen tegelijk
uitgezonden. De dansmariekes mochten toen voor het eerst hun dans laten zien.
Een grote verrassing was het voor mij toen ’s avonds ineens onze buren bij ons in de tuin
stonden. Zij kwamen onze tuin versieren en hebben een groot bord geplaatst met mijn
naam erop. En natuurlijk hebben we daarop samen nog wat gedronken. 

Vrijdag hebben we op school carnaval gevierd, alle groepen vierden het in de eigen klas.
Als verrassing hadden ze voor ons de carnavalswagen laten komen en voor school
neergezet. Ze hadden de muziek hard aangezet en toen hebben we ons eigen feestje met
groep 8 gebouwd, dit was echt genieten met elkaar.

 ’s Avonds zijn de jongens bij ons thuis geweest om de online playbackshow te bekijken.
Hier mocht ik samen met Adjudant Niels, Prinses Aggie en Meester Martin jureren. Dit
was van te voren al opgenomen, waardoor ik al ‘stiekem’ alle ingezonden optredens heb
mogen bewonderen en beoordelen. 

Ik hoop dat de nieuwe jeugdhoogheid en 
hoogheid veel plezier hebben en dat er weer 
ouderwets carnaval gevierd kan worden! 
Want carnaval is het mooiste wat er is!

Groetjes en alaaf, alaaf, alaaf,

Ex jeugdprins stijn

Ex-jeugdprins StijnEEEEEEEEEExxxxxxxxxxxxxxxxxxxEEEEEExEEEEExEEEEEEE ----jj-jj-j---- eeejjeeeeeeeeeeeejjjjejjjj uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuggggggugggggggggggguuuuuuuguuuuuuuuuuguuuuuuuuuu dgdddddggggdddggggggggg pppppppppddddpdddppdddd rppprrriiiiirriiiiiiiiiiiiiiiirrrriirrrrrr nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiniiiiiinniiiiiiii sssssssssssssss SSSSttttttittiiiiiiiiitttttitttttttttttttt jijjiiiiiiiijjiiijjiiiiiiii njnjnnjjjjnnjjjjjjjj



Na twee bewogen jaren voor de carnaval, en zeker voor de bingospelers,
is het weer tijd om de draad op te pakken. 
Voor Prinses Aggie is het nu tijd om bij de prinsengarde aan te sluiten.
En de nieuwe Prins of Prinses de scepter te laten zwaaien.

Wij nodigen de Hoogheid uit om 21 april samen met hun gevolg, bingo
bij ons te komen spelen.
Natuurlijk willen wij graag alle Haarlenaren uitnodigen om elke 
3 weken naar de sporthal de Veldkamp te komen om gezellig bingo te
spelen.
 Hierbij de datums:         21 April
                                       12 Mei
                                       2 Juni

Je kunt het ook vinden in het informatiekrantje.
We beginnen om 19:30 uur.
We zeggen altijd hoe meer zielen hoe meer vreugde!

Wij wensen de nieuwe Hoogheid veel plezier en wijsheid in de 
komende regeerperiode.

Groeten het Bingoteam:

 Rieki Schotman
 Winne Hoonhorst
 Henriette ten Have

BingoBBBBiBBBBiiiiiiiiiBBBBBiiBBBBBBBB nnnnnniiiiniiinniiiii gnggngggnnnn oooooogoooooooooooooooooooggggoggggggg



Goedemorgen, middag, avond, of wanneer u dit ook leest. 

Welkom bij de nieuwe dansmariekes. Wij zijn: Amy, Indy, Shirley, Ellis, Wieke
en Susan. Een nieuwe NOG jongere groep met veel frisse energie. 

Alle kennis over de dansmariekes hebben we geleerd van Jinke Neulen. Onze
dank is groot. 

Misschien bent u even vergeten hoe carnaval altijd gevierd wordt, daarom zijn
onze rokjes zoals gewoonlijk lekker kort. 

Na maanden swingen en zingen, kan de carnaval na een jaar eindelijk weer
beginnen. Met een kleine oefenpauze is het ons toch gelukt om een mooie dans
in elkaar te zetten. 

Vergeet vooral niet Uw mooiste carnavalspasjes mee te nemen. 
Wij hebben er heel erg veel zin in en hopelijk jullie ook. Tot dan!

Liefs Amy, Indy, Shirley, Ellis, Wieke en Susan

DansmariekesDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssmssmmmmmmmmaaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiirrrrrriiiiiiiirrrriiiiiiiiiiiiiirrrirrrrrrrrrr eeeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkeeekkkkkkkeeeeekeeeeeee eeeeseesssssssss



He AGGIE
De prinsengarde is eruit………….……  Super welkom …..……………. weer een (EX-)prinses
RIJKER 

Het hadden zomaar wijsheden kunnen zijn van ex-hoogheid prinses AGGIE. Wijsheden
opgedaan tijdens het vieren van Carnaval in oons Sükkewotteldorp. Wijsheden die we niet
van de voorzitter, echtgenoot van AGGIE, moeten verwachten. Hij is meer van de uitspraak:
Je moet niet dronken dat ik denken ben”

Prinses AGGIE deel 1 -2020-
Hé hé prinsesje
je kwam uit de schaduw van je man
hoi hoi prinsesje
met diadeem en Septer, gewoon omdat het kan
Hé hé prinsesje
voorop in het carnavalsgedruis
he ho prinsesje
met gezin en vooral weinig nuchter en weinig thuis. 

Prinses Aggie deel 2 -2021-
Hé hé Prinses Aggie 
een jaartje extra erbij
hoi hoi prinses Aggie
corona maakt niemand Sükkewottel BLIJ
Ha ha Prinses Aggie
je bracht de AGGIE challenge als vrolijk alternatief
O O prinses Aggie
al die kolderieke filmpjes veilig in verenigingsarchief.

En dan begint het pas
Welkom in de prinsengarde, je mag officieel lekker samen  “ophokken”.

Alaaf

PrinsengardePPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPPPPrPPPPPPPPPPP iiiirrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrriirrrrrrrrr nnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiniiiiiinniiiiiiii ssssssssseeeeneennnnneeeeneeeeee gngggggggggggggggngggnnnn aaaaagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggaggggggggggggggggggggggg rrrrrrrrrrrrrrrrddddeddeee

-Diegene die in de polonaise voorop loopt soms zelf ook geen
idee heeft waar het naartoe gaat.
-Het jammer is dat iedereen het wel heeft over het vele
drinken met carnaval maar nooit over de dorst.
-Half bezopen eigenlijk een gebrek aan doorzettingsvermogen
is.
-Als je van je dokter maar 4 biertjes mag tijdens carnaval je
gewoon veel dokters moet bezoeken.





Wij houden de positiviteit erin en gaan er vanuit dat wij dit jaar op zaterdag 21 mei
zoals vanouds carnaval mogen vieren in Haarle. 

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 groepen vanaf 6 personen en de wagens zullen startgeld ontvangen.
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 21 mei vanaf 10:30 uur tot 11:30 uur in café De Droadnagel.
Opgeven voor de categorie wagens is mogelijk t/m donderdag 12 mei op de site van de
Sükkewottels: www.sukkewottels.nl

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)
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

OptochtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOppppppOpOOOpOOO ttttottoooooocccchhhhhhcchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcccchcccccc ttttttttttttttttttt



Bank   
    
K.v.K.   
Secretariaat 
    
    
Bestuur:
Voorzitter   
Secretaris   
    
Penningmeester 
    
Leden    
    
    

President  

Adjudant  

Sükkewottel STAMSSSSSSSSSSSSSSSüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüükküüükkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwoooooooooooottttttttttttteeeeetteeeeeeeeeeeellllllleeeeeellllllllllllllllllllleeeeeeeleeeeeeeeeeeee SSSSSSSSSSSSSSTTTTATAAAAATTTTATTTTTAATTTTTT MMMMMMMMMMM
:  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
: Fons Ruiter

: Bjorn Groote Schaarsberg

: Roel Jansen Holleboom

Remco Bergboer 
Tom Besten  
Roy Blankhorst   
Jurian Boksebeld  
Maurice Boksebeld  
Miquel Calkhoven     
Stefan Hutten

Mitchel van Kampen  
André Langkamp   
Marc Nijenhuis   
Ramon Raamsman †  
Gerben Reimert   
Fons Ruiter    
Jeroen Schoorlemmer

Luuk Spijkerman
Mathijs Tibben
Marc Verschoor
Jurgen Wijnberg 
Mitch Wijnberg

Raad van Elf:

Leidster Dansmariekes: 

Jinke Neulen 

Dansmariekes:

Ellis Hauptmeijer
Amy Knobben

Indy Middelkamp
Wieke Rodijk

Susan Bruggeman
Shirley Cornelissen



Prinsengarde:
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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

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

Hofdames:
Vera ten Have  
Amber Kemper 
Melanie Maatman
Maxime Maatman 

Carina Malloggi 
Jinke Neulen
Demi Ruiter

Hilde Ruiter 
Kris Verhoef
Lynn Verwaarst 

Bingoteam:
Henriette ten Have Rieke SchotmanWinni Hoonhorst
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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.

Sükkewottel van het jaar:

Henk Albers 
Ben Heethaar  
Cyriel Kemper

Ereleden: 
Henk Nijenhuis  †
Gerard Schotman 

Els Willemsen   †
Jan Willemsen  †

Johan Arfman †
Cor ten Hove   
Marinus Huis in’t Veld 

Lid van verdienste:
Jos van Kampen        
Henk Laing                 
Hans Nijkamp  †

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
Mark Schotman
Peter Westendorp
Bo Wijnberg
Melanie van der Zon

Fons Ruiter 
Jeroen Schoorlemmer 
Toon Smeenk 
Peter Westendorp

Wotteltrekkers:



20 MEI PLAYBACKSHOW
21 MEI OPTOCHT
21 MEI GROOTS CARNAVAL

DJ YANNICK / DJ RUTGER

22 MEI OPTOCHT HEETEN
22 MEI KLEINTJE

CARNAVAL
22 MEI DWEILAVOND
23 MEI ZIEKENBEZOEK


