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D’N MELBUUL’NSE SUFFERD
is een uitgave van stichting borns carnaval

STADSPRINS MAIKEL I
EN ADJUDANT PATRICK

PAK JE JAS!
De winter schuift een beetje op. De kans is dan ook
groot dat je er tijdens de carnaval verstandig aan doet om
je jas aan te trekken wanneer je naar buiten gaat. En dat doen
we natuurlijk volop tijdens Carnaval, naar buiten gaan!
In 2011 werden we uitgeroepen tot het leukste dorp van Overijssel.
De delegatie die namens Borne naar de verkiezing trok was gekleed in
een grote, felgekleurde jas. Jassen die overigens ook in die tijd door heel
Borne levensgroot in de bomen hingen. “Borne, dat past als een jas!”
Ik heb nog zo’n jas en die speciale Bornejas trek ik 1 keer per jaar aan. Als ik
naar de Carnaval in Oldenzaal ga…..
Ik realiseerde me dat pas toen ik de vraag kreeg: ‘hoe gaat u eigenlijk verkleed?’
Meestal is dat namelijk niet heel erg apart omdat ik vanuit mijn functie bij de Carnaval
betrokken ben. Dus ‘verkleed’ ik me zoals ik eigenlijk iedere ochtend doe: als
burgemeester.
Maar in Oldenzaal ben ik een toeschouwer, ga ik op in de massa. Ben ik buiten en
trek ik mijn jas aan. Die jas die iedereen past. De Bornejas, warm en kleurrijk, net
zoals onze samenleving dat is.

BESTE LEZER
HALLO CARNAVALLISTEN

Dos je uit of pak je jas om te genieten van de Bornse optocht. Drink gezellig
een biertje of, als je nog wilt rijden, een colaatje, en maak ook van dit
Carnavalsjaar weer een feestje.
Een feestje dat past als een warme jas!
Rob Welten
Burgemeester van Borne

Het gegeven dat u hem nu leest betekent dat onze zo langzamerhand “beroemde” carnavalskrant, inmiddels in haar
nieuwe jasje gestoken, weer bij u op de deurmat is afgeleverd. Hiermee gehoor gevend aan een inmiddels niet meer
weg te denken traditie, die zelf in dit digi tijdperk, nog
prima zijn plaats inneemt. Ik kan u verzekeren dat er door
de commissie sponsoring keihard is gewerkt om dit voor
elkaar te krijgen. Maar uiteraard hebben zij hierbij Facebook en Twitter een plaats gegeven, allen uitstekende mediums om u, vaak middels daaraan verbonden acties, goed
te informeren wat er zoal rondom het carnaval in Borne
gaande is. Ook een vermelding voor de vele vrijwilligers
die de bezorgklus in geheel Borne, Zenderen en Hertme op
een zaterdagochtend klaren is zeker op zijn plaats.
Het is als voorzitter fijn om te kunnen constateren dat we als
organisatie weer stappen vooruit aan het maken zijn. Wij zijn er
dan ook ongelofelijk trots op dat we dit jaar de lang gewenste
toetreding van KV De Angorageiten in goed gezamenlijk overleg hebben kunnen realiseren. Een stap die van beide kanten
inmiddels erg gewenst was en ons hopelijk nog vele mooie
hoogtepunten zal brengen in de toekomst.
Een niet onbelangrijk onderdeel van onze organisatie zijn onze
commerciële activiteiten, waardoor we met de revenuen die
daar uit voortkomen onze activiteiten kunnen bekostigen. Het
is mooi om te zien dat het toetreden van nieuwe jonge mensen in combinatie met diegenen die daar al jaren hun energie
in steken, en niet te vergeten een aantrekkend economisch
klimaat voor zoveel nieuw elan kan zorgdragen.
Er zijn voor dit jaar mooie “partnerships” ontstaan, we hebben
geweldige afspraken met sponsoren waardoor we die mooie
win-acties mogelijk kunnen maken, en nieuw voor dit jaar is
dat we een sponsordorp(tent) kunnen realiseren, waardoor we
niet alleen aan onze sponsoren een stuk waardering tonen, en
ze gelijk de gelegenheid bieden om te “netwerken”, maar het
geeft ons ook de mogelijkheid om onze gasten op waardige
wijze te ontvangen.
Inmiddels hebben we de installatie van de 53e stadsprins van
de gemeente Borne al weer achter ons. Zondag 27 januari
j.l. ontvingen in een bomvol Kulturhus Prins Maikel 1e en zijn
adjudant Patrick van CV De Toet’nbloazers, de bij dit ambt behorende versierselen. Zij zullen de sessie 2019 van het Bornse
Carnaval voorop gaan. Gedurende deze prachtige middag
werd ons ook goed duidelijk wat we de komende carnavalsdagen van onze plaatselijke hoogheden kunnen verwachten, ik
kan u verzekeren dat het plezier er vanaf spat en dat u dit in de
diverse residenties ongetwijfeld terug zult vinden.
Wij, bestuurders van de Stichting Borns Carnaval, kijken al reikhalzend uit naar de komende carnavalsdagen, die we vrijdag 1

Welkom in deze mooie, aan
deze tijd aangepaste d’n
Melbuulnse Sufferd, de jaarlijkse
krant voor carnavalvierend Borne,
waar velen zich weer voorhebben
ingezet om hem weer mooier, voller
en leesbaarder te krijgen dan dat u al van ons
gewend was.

maart opstarten met de inmiddels traditionele carnavalsdienst
in Zenderen, om 19.00 uur gevolgd door de sleuteloverdracht
en het ophangen van de Krelis bij het gemeenthuis. U bent
hiervoor natuurlijk ook van harte uitgenodigd.
Persoonlijk kijk ik al uit naar de grote Bornse Carnavalsoptocht
die zaterdag 2 maart weer door de Bornse straten zal rollen.
Als we de voorlopige aanmeldingen serieus nemen, beloofd
het weer een mooie grote optocht te worden, waar we trots
op kunnen zijn. Ik hoop u in grote getale aan te treffen langs
de route, de bouwers verdienen zeker uw aandacht. Dit jaar
is in samenspraak met de veiligheid regio Twente het besluit
genomen om niet meer met snoepgoed te strooien vanaf de
wagens, dit vanwege het grote risico voor de verzamelende
kinderen. Wij zetten ons ieder jaar weer maximaal in om de
veiligheid van de deelnemers en van u als toeschouwers maximaal te waarborgen en dat kwam in de knel door het strooien
van snoep. Helaas, maar het is niet anders, veiligheid voorop.
Maar wij kunnen het net zo perfect regelen als we willen, wij
hebben uw medewerking hierbij ook nodig. Let u alstublieft
op uw kinderen, laat ze niet zomaar de route opgaan terwijl
er grote wagens naderen, en luister naar de aanwijzingen van
onze optocht begeleiders. Dat alles is cruciaal om er wederom
een mooi feest van te maken. Als laatste wil ik u namens de
deelnemers met hun mooie kostuums vriendelijk verzoeken
om af te zien van de aanschaf van spuitbussen met slingers, zij
zijn hier niet blij mee, het is slecht te reinigen en ook nog eens
ongezond , dus daarom alstublieft GEEN GESPUIT IN ONZE
SNUIT !!!
Elders in deze krant zult u het complete weekend programma
van de Stichting en de Carnavalsverenigingen kunnen vinden.
Lijkt het u leuk, begint het te kriebelen, schroom dan niet om
een bezoek aan een van onze residenties te brengen. U bent
overal altijd van harte welkom.
Zo ik hoop dat ik u er van heb kunnen overtuigen dat wij, met
ons allen de Stichting Borns Carnaval zijnde, er weer zin in hebben, en dat we er organisatorisch ook eigenlijk wel weer klaar
voor zijn. Ik wens alle prinsenparen in de gemeente Borne en
u, de lezers van de d’n Melbuulnse Sufferd een fijn en plezierig en vooral veilig carnavalsfeest. Loop rond met een grote
glimlach en heb vooral ‘RESPECT” een ander, dan krijg je dat
ook terug
Ik wil afsluiten met alle prinsenparen een geweldig fijn jaar toe
te wensen, waarin de glimlach regeert. Als we dat bereiken is
carnaval 2019 op voorhand geslaagd.
Henk van den Berg
Bestuursvoorzitter Stichting Borns Carnaval

‘Geen
gespuit
in onze
snuit!!!’

PROGRAMMA
TOET’NBLOAZERS
DE LEKKERSTE SNACKS, FRIET & BURGERS VAN BORNE

Morseltdijk 66, Borne

www.cafetariadezonnebloem.nl

Met Stadsprins Maikel I (Pol) en
Adjudant Patrick (Asbroek); Jonkheer
Mervin I (ten Berge) en Jonkvrouw Roos
(Everink); Jeugdprins Justin (Pluijmen),
Jeugdprinsessen Famke (Verhagen) en
Vajén (Pol), Jeugdadjudant Boaz (Pol)
Vrijdag 1 maart 2019
20:33 Opening Residentie Platenkamp
door Stadsprins Maikel I en zijn
Adjudant Patrick i.s.m. Jonkheer
Mervin I en Jonkvrouw Roos,
Jeugdprins Justin Jeugdprinsessen
Famke en Vajén en Jeugdadjudant
Boaz. M.m.v. OV Music
Zaterdag 2 maart 2019
20:11 Oalerwets Carnaval bie
Plaat’nkamp o.l.v. Jonkheer Mervin
I en Jonkvrouw Roos. M.m.v. OV
Music. Gratis entree, verplicht
verkleed, toegang 18+ of lid
Zondag 3 maart 2019
14:00 Toet’nbloazers kindercarnaval
in Residentie Platenkamp met
Jeugdprins Justin Jeugdprinsessen
Famke en Vajén en Jeugdadjudant
Boaz. Gratis entree, vrije gift,
opgave verplicht via WhatsApp:
0628892458

20:33 Toet’nbloazers Carnaval in
Residentie Platenkamp o.l.v.
Stadsprins Maikel I en Adjudant
Patrick. M.m.v. OV Music. Gratis
entree, verplicht verkleed, bezoek
van diverse verenigingen
Maandag 4 maart 2019
15:30 Rosenmontag mittag in Residentie
Platenkamp met livemuziek van:
Millennium-Showband! Thema:
Flowerpower. Gratis entree,
verplicht verkleed
Dinsdag 5 maart 2019
20:33 Kleintje carnaval en afsluiting
bij Residentie Platenkamp o.l.v.
Stadsprins Maikel I en Adjudant
Patrick

Ve e l ca rn a va le s k
p lezie r!

DE TOET’NBLOAZERS
MET DEZE DUIZENDPOOT EN WAGENBOUWER,
GAAN WIJ HET CARNAVAL DOOR
MET ONMEUNIG VEEL POWER.
Met deze lijfspreuk werden wij Stadprins Maikel Pol
en Adjudant Patrick Asbroek gekozen tot het 53ste
prinsenpaar van C.V. de Toet’nbloazers. In november
vorig jaar presenteerden ze zich aan het grote publiek en
OOHOHOO wat vinden ze het gaaf! Een hele eer dat wij
deze functie mogen bekleden.

PROCLAMATIE
e, Opperdrukker van de
Wij Maikel de eerste, Stadprins van Born
iel, Groot Hertog van de
stationsstraat, Beschermheer van de text
Chef van de Wagenbouw, Koning
Bornsche Maten en Adjudant Patrick,
plezier.
van de speciaalbiertjes en Engineer van

Maikel Pol is 40 jaar, getrouwd met Leonie en de trotse
vader van twee prachtige kinderen Vajèn en Boaz.
Maikel werkt bij Eurosport in Borne waar hij allerlei
werkzaamheden verricht. Hij is in 1998 door de familie
Withag terecht gekomen bij C.V de Toet’nbloazers en
sinds Bennie prins werd dat jaar, niet meer weg te
krijgen bij het carnaval. Na acht jaar raad van 11
lid te zijn geweest, 11 jaar bestuurslid en 10 jaar in
de stichting Borns Carnaval te hebben gezeten, is
Stadsprins van Borne worden een geweldige kers
op de carnavalstaart! Daarnaast is hij ook vele jaren
actief geweest voor de Melbuul’ndagen in Borne.

’nbloazers, hun onwijze, uiterst
Bij de gratie van het bestuur der Toet
altijd dorstige raad van 11,
geheime maar bekwame raad en hun
van Borne en de Toet’nbloazers,
gekozen tot 53e Stadsprins & Adjudant
doen jullie de volgende beloftes:
Toet’nbloazers zijn, die in het
 at wij het eerste prinsenpaar van de
1. D
flitsend roze op het podium staan.
bus vol toet’nbloazers naar
 e gaan organiseren dat wij met een
2. W
aan te moedigen tijdens het
Fleringen gaan om onze dansmarietjes
dansmariekes concours.
uwers dit jaar niet letterlijk
 at wij ervoor zorgen dat onze wagenbo
3. D
n zorgen voor de innerlijke
kats van de planeet gaan en daarom zulle
mens tijdens bouwavonden.
tenue van ons krijgen, zodat
 at de Toet’nbloazers een eigen sport
4. D
aan mee doen, goed voor de
we bij ieder sport evenement waar we
dag komen!
dt met enkel en alleen
 at er een bier avond georganiseerd wor
5. D
speciaal bier voor de liefhebbers.
bal wedstrijd gehouden wordt,
 r tijdens onze regeer periode een voet
6. E
Raad om er zo voor te zorgen
tussen de Raad van Elf en de Jongeren
dat ze wat carnavalskilo’s kwijt raken.
een sprintje zal trekken op het
 at wij het eerste prinsenpaar zij dat
7. D
nieuwe sportcomplex van Borne.
jaar met ons mee te lopen in de
 agen wij de burgemeester uit om dit
8. D
grote Bornse carnavals optocht.
rondje organiseren voor
 amen met de Raad van Elf een rolstoel
9. S
Bornse senioren.
e Platenkamp en Kir Royal
 at na de verbouwing van onze residenti
10. D
knippen.
wij het roze lint voor de her-opening door
einde van ons carnavalsjaar.
 at wij gaan zorgen voor een knallend
11. D

Dit alles doen wij onder onze lijfspreuk:

r,
Met deze duizendpoot en wagenbouwe
ing
gaan wij het carnaval door met onmeun
veel power.

Patrick Asbroek is 31 jaar en woont samen met zijn vriendin Marley (ten
Berge). Hij is sinds drie jaar lid van de Toet’nbloazers en heeft zichzelf
onmisbaar gemaakt als actief wagenbouwer van de praalwagen, die
ook dit jaar weer door de Bornse én Oldenzaalse straten zal rijden. Hij
is werkzaam bij Ropeblock in Oldenzaal waar hij als design engineer
verantwoordelijk is voor het ontwerpen en berekenen van kraanblokken. Is
hij niet in de CarnaHal te vinden, dan staat hij op het voetbalveld van ATC
’65 of in de Grolsch Veste FC Twente aan te moedigen.

PROGRAMMA
MELBUULKES
DONDERDAG 28 FEBRUARI
20.00 Ladysnight Residentie café de Klos
Vanaf 23.00 uur heren ook welkom
VRIJDAG 1 MAART
21.11 Opening residentie café de Klos
Aansluitend: Kleintje carnaval
Met DJ ERWIN

ZATERDAG 2 MAART
12.00 Café de Klos geopend.
20.45 Gekostumeerd carnaval met DJ ERWIN

ZONDAG 3 MAART
20.30 Voute Kaarnavals Partij
met DENNIS VAN DAM
MAANDAG 4 MAART
Klos de Hele dag gesloten
DINSDAG 5 MAART
vanaf 17.00 afsluitende carnavalsfeest voor alle
MELBUULKES
21.11 afsluiting.

D’N MELBUUL’NSE SUFFERD

DE MELBUULKES
Wij, het 43e prinsenpaar van Carnavalsvereniging De Melbuulkes willen
ons graag even aan u voorstellen. Op vrijdag 9 november 2018 om
21:11 uur (en een beetje) zijn wij opgekomen in een bomvol Kulturhus in Borne als Prins Hugo de 1e en Adjudant Dennis
Prins Hugo I
Mijn naam is Hugo Breukers, 36 jaar en ik mag dit carnavalsjaar de scepter zwaaien over Carnavalsvereniging De Melbuulkes als Prins Hugo. Ik ben geboren en
getogen in Borne en woon samen met Pascalle en onze zoon Kees in dit prachtig mooie dorp. In het dagelijks leven zit ik tussen de palmen en olijfbomen
met mijn bedrijf Tropictrees. Carnaval is voor mij geen onbekend terrein, elk
jaar ga ik met de Bornse vrienden op bezoek bij de verschillende residenties in Borne en omstreken tijdens de Dolle Dagen en dat gaat uiteraard in
dezelfde outfit. Naast het feit dat ik graag carnaval vier ben ik ook actief
binnen de sponsorcommissie van De Melbuulkes en heb ik onder andere
de welbekende sinaasappelactie opgezet. In mijn vrije tijd sta ik graag
op de tennisbaan te volleren en als het even kan dan ben ik in de Veste
te vinden om de lokale FC weer naar de hoogste divisie te juichen, dit
regelmatig samen met mijn Adjudant Dennis.

het motto van ons als hoogheden luidt:
NORMAAL TWEE MAATJES OP DE TENNISBAAN,
NU VOEREN WE DE MELBUULKES AAN!!
Adjudant Dennis
Mijn naam is Dennis Havekes, ook 36 jaar en ik ben de Adjudant van Prins
Hugo de 1e van carnavalsvereniging De Melbuulkes. Ik ben geboren in het
Sallandse Haarle, ofwel het Sükkewotteldorp, en raakte hier al vroeg besmet
met het carnavalsvirus. Ik ben in 2006 naar Borne verhuisd en woon hier samen
met Manon en onze dochters Maud en Suus. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ICT-er in een Twents ziekenhuis en in mijn vrije tijd sta ik als echt servicekanon regelmatig op de tennisbaan bij het Racket & Fit Center. Als echte FC Twente
supporter bezoek ik de thuiswedstrijden in de Veste al jaren,
ook trek ik er graag op uit om in
de frisse buitenlucht langs
de waterkant te jagen op
een mooie karper.

PROCLAMATIE
Borne, Beschermheer van
Wij…….. Prins Hugo de 1e, Baron van
pastraat en Prins van zijn
de tropische bomen, Ridder van de Euro
met toestemming van de uiterst
Adjudant Dennis, hebben bij gratie en
ende besloten en proclameren
slimme en wijze keuzecommissie het volg
derhalve het volgende:
de dolle dagen verschijnt.
 at de raad van 11 fit aan de start van
1. D
terend optreden zullen
 at wij tijdens het frühshoppen een spet
2. D
verzorgen.

aanwezig zijn op de
 at De Melbuulkes komend jaar weer
3. D
Melbuulndagen.
ting Borns Carnaval en haar
 at zaal 3 groot genoeg zal zijn om Stich
4. D
ken bij onze residentie De Klos.
gevolg weer naar binnen kunnen trek
voor de optocht wordt
 at er op een strategische plek door ons
5. D
gezorgd voor een hapje en een drankje.
uulkes in de carnahal op een
 at wij de nieuwe kantine van de Melb
6. D
n gaan openen.
feestelijke doch carnavaleske wijze zulle
Borns carnaval zullen
 at wij tot over de Sallandse Heuvelrug
7. D
brengen.
g niet in de mond zullen
 at wij deze carnaval het woord onmeuni
8. D
nemen.

voor het jubileumpaar.
 at wij het vuurtje alvast zullen opstoken
9. D
rnaval ook voorop zullen
 at onze kinderen tijdens het kinderca
10. D
lopen in de polonaise.
de sinaasappelactie van onze
 at wij er zorg voor gaan dragen dat
11. D
vereniging nog breder word opgezet.

En dit alles onder het motto……

,
Normaal twee maatjes op de tennisbaan
nu voeren we de Melbuulkes aan!

JONKHEER STEN
Ik ben Sten Kissing, ik
ben 18 jaar oud en ik
woon in Borne samen
met mijn ouders,
broer en zusje. Ik volg
momenteel de
opleiding
Verspaner bij
de Smeot in
Hengelo. De
reden dat ik ‘ja’
heb gezegd om
jonkheer van
J.G de Melbroekies te worden is,
omdat het een hele
nieuwe ervaring is
met de carnaval.
Je beleeft het
anders dan dat je
normaal carnaval
viert. Je ziet meer feesten vanaf
een andere kant, gaat bij andere
hoogheden langs en hebt meer contact
met de mensen van de carnaval zelf. Hierdoor zie je ook dat carnaval op verschillende manieren gevierd kan worden. Dat is mijn reden waarom ik ja heb gezegd. Ik heb het tot nu toe heel
erg naar mijn zin met mijn Adjudant Bram, Prins Hugo, Adjudant Dennis en natuurlijk de hele
vereniging! Met ons allen gaan wij ervoor zorgen dat de carnaval alleen maar mooier wordt!

J.G DE MELBROEKIES

ADJUDANT BRAM
Hallo allemaal! Mijn naam is Bram Peper, ik ben 18 jaar oud en ik woon samen met mijn
ouders en zus in Borne. Ik voetbal bij RKSV NEO in de JO19-1 (A1) en heb het daar erg naar
mijn zin. Daarnaast heb ik nog bijbaantjes bij Vredeveld Transport en als vakkenvuller. Ik zit
ook nog op school waar ik Havo 5 volg op Twickel Hengelo. De reden dat ik ‘ja’ heb gezegd
om Adjudant van J.G de Melbroekies te worden is, omdat het een éénmalige kans is. Ook
is het iets bijzonders dat je niet vaak mee maakt. En omdat ik heel erg van feestjes hou kon
ik natuurlijk geen nee zeggen! Verder vind ik het ook heel gaaf dat je op deze manier meer
in contact komt met andere verenigingen, en veel meer mensen spreekt, wat altijd leuk is!
Samen met Prins Hugo, Adjudant Dennis, mijn Jonkheer Sten en natuurlijk de hele vereniging
gaan we er een ontzettend mooi carnavalsjaar van maken!

Met ons allen gaan wij ervoor zorgen dat
de carnaval alleen maar mooier wordt!

Beauty
Salon

Borne - Hengelo

Beauty Salon Hengelo

Beauty Salon Borne

De Wetstraat 35 A Grotestraat 204
7551 GA Hengelo
7622 GT Borne
074 - 266 00 16 T 074 - 266 00 16
Info@beautysalonborne.nl
www.beautysalonborne.nl

PROGRAMMA
DE KOLKLEU
ZONDAG 24 FEBRUARI
11:00 uur Vertrek naar optocht
Albergen afsluitend “Kleintje
Carnaval” bij de residentie Hof in
Huis in Hertme
DONDERDAG 28 FEBRUARI
18.30 uur Z aalopbouw
Hof in Huis
VRIJDAG 1 MAART
08.30 uur C
 arnaval op basisschool
St. Aegidius
12:30 uur O
 ptocht door Hertme
18.00 uur C
 arnavalsmis (Kerk in
Zenderen)
19.00 uur Verzamelen met andere
verenigingen bij
’t Kulturhus
19.11 uur S leuteloverdracht
(gemeentehuis Borne)
20.11 uur O
 phangen Krelis
21.00 uur B
 ezoek aan K.V. de
Angorageiten
22.00 uur B
 ezoek van C.V. de
Melbuulkes
23.11 uur O
 pening Residentie (Hof
in Huis)
ZATERDAG 2 MAART
12.00 uur Vertrek vanaf Hof in Huis
naar de optocht in Borne
14.30 uur Terug bij Hof in Huis
17.30 uur B
 ezoek van diverse
verenigingen, Carnaval tot
in de kleine uurtjes.
ZONDAG 3 MAART
11:30 uur S tamppot buffet bij Hof in
huis (opgave verplicht!)
12:15 uur Vertrek vanaf Hof in
huis naar de optocht in
Zenderen. Bezoek aan
C.V. de Doldraejers in
Zenderen.
15.30 uur Terug bij Hof in Huis.
16.00 uur K
 indercarnaval met clown
Henkie
MAANDAG 4 MAART
09.30 uur Z aal opruimen Hof in
Huis.
13.15 uur Vertrek bus naar Rheine /
De Lutte vanaf Hof in Huis,
20.00 uur Aanwezig bij Hof in Huis.
20.30 uur B
 ezoek aan C.V. de
Nettelkörnkes
22.00 uur B
 ezoek aan C.V. De
Toet’nbloazers
23.30 uur Terug bij Hof in Huis.
DINSDAG 5 MAART
20.00 uur Verwijderen van de
versierselen bij de woning
van de Prins en Adjudant.

DE KOLKLEU
Goei’ndag Leu!
Nog maar nauwelijks bijgekomen van de geweldige Gala-avond (volgens mij
hebben wij er bij de Kolkleu inmiddels een patent op…) heb ik me vanmorgen
achter de laptop gehesen om een bijdrage voor de alom bekende “Melbuulnse
sufferd” te schrijven.
Het is voor mij het eerste jaar dat ik me hier aan waag, hopelijk bevalt het…
De afgelopen jaren heeft Carine Huiskes, secretaris van de Kolkleu, dit
stukje altijd voor haar rekening genomen, maar door een betere verdeling
van de taken en verantwoordelijkheden in ons bestuur, is dit nu mijn
taak.
Net als vorig jaar vond de Gala-avond weer plaats in onze residentie “Hof
in Huis”. Stond 2018 nog in het teken van “een beetje behelpen tijdens de
verbouwing van het voormalige woonhuis en cafe Liedenbaum). Dit jaar
draaide de hele organisatie als een geoliede machine. Dank je wel Martin
en Jory, het was mede door jullie een fantastische avond!

samen zullen zij gaan regeren onder het motto:
“GEN GEZEUR, DISSE ¤ KAMERREU
SLEPT OE HET CARNAVALSJOAR DEUR!”
Ook de afgelopen Gala-avond is Hertme weer wereldwijd op de kaart
gezet door een live-streaming op YouTube verzorgd door ARD Productions
onder leiding van Harold Weerkamp. Vorig jaar was dit goed bevallen en is
de uitzending goed bekeken zodat wij gemeend hebben hier ook dit jaar weer
mee door te moeten gaan. Dus heb je onze Gala-avond gemist: kijk dan nog
even op het Kolkleu-kanaal op YouTube!

PROCLAMATIE
Jarno, van jongs
Wij Prins Wouter de 1ste en Adjudant
tschieters en
af aan hechte kameraden, fanatieke kloo
beschermheren van de FM Band.
t je er maar
Ten 1ste:	Omdat ik mangs stotter moe
ken
rekening mee houden dat mijn uitspra
mangs wat langer duren.
volle borst mee
Ten 2de:	Dat de kameraden dit jaar uit
’’.
zullen zingen met ‘’ ‘s nachts naar 2en
Bestuur zullen
Ten 3de: Dat de Raad van Elf en het
de Prins
helpen bij het straten van de oprit bij
en Adjudant.
zullen houden
Ten 4de:	Dat we een oogje in het zeil
tellen van
wanneer de Kolkleu de stemmen gaan
de Gemeenteraads-verkiezingen.
eraden dit jaar mee
Ten 5de:	Dat we hopen dat onze kam
langs de
zullen lopen in de optocht in plaats van
kant te staan.
t gevierd wordt
Ten 6de:	Dat er dit jaar pas echt fees
wel
op de prinsenwagen dat ze volgend jaar
wen.
verplicht zijn een nieuwe wagen te bou
Hertme met Pasen
Ten 7de:	Dat we dit jaar de parochie
weer een
weer zullen verwarmen door na jaren
paasvuur te organiseren.
optochten zullen
Ten 8ste:	Dat we CV de Kolkleu voor alle
voorzien van een natje en droogje.
de Raad van Elf de
Ten 9de:	Dat wij een dag samen met
FM band zullen voorzien van muziek.
het spookhuis
Ten 10de:	Dat er tijdens de opening van
letterlijk en figuurlijk gespookt wordt.
aardig in de
Ten 11de:	Dit jaar loopt voor ons beide
n dus
papieren, dat mag de pret niet drukke
gaan we carnaval vieren.

Alles onder het Motto:

Gen gezeur, disse 2 kamerreu
slept oe het Carnavalsjoar deur.

Je zou het bijna vergeten…..maar tijdens onze Gala-avond hebben wij ook
weer afscheid moeten nemen van het Prinsenpaar van 2018. Prins Marcel en zijn
adjudant Peter zijn er het afgelopen jaar helaas niet in geslaagd om alle punten van
hun proclamatie correct uit te voeren….tja en dan is het helaas “einde verhaal”. Maar niet
getreurd…..het nieuwe Prinsenpaar stond al klaar!
Zoals gebruikelijk mocht de Raad van 11 eerst met de nieuwe Prins kennismaken en na hun
goedkeuring kon de nieuwe Prins zich dan eindelijk bekend maken.
Voor de Hertmenaren (maar ook zeker daarbuiten) is hij geen onbekend gezicht.
Wouter Kleissen is de nieuw Prins van CV de Kolkleu en samen met zijn vriendin Eline Kemna
woonachtig in het voormalige huis van zijn grootouders in Hertme. Hij is 27 jaar jong en in het
dagelijks leven uitvoerder bij Brandex in Enter. Wouter heeft het Carnaval met de paplepel
ingegoten gekregen. Zo was zijn vader, Jan Kleissen, in 2001 Prins van de Kolkleu. Wouter is
daarnaast fanatiek betrokken bij de geheime zender en op zondag mag hij graag een kloot gooien
bij de Klootschietvereniging in Hertme.
Maar een Prins kan natuurlijk niet zonder een goede Adjudant……. Het was nog wel even
spannend of de gekozen Adjudant op tijd terug zou zijn in Hertme…..
Gehuld in ski-outfit rechtstreeks vanaf de skipiste in Tirol, werd Jarno Kemna door Prins Wouter als
Adjudant naar voren geroepen.
Jarno Kemna is woonachtig in Saasveld en samen met zijn vriendin Rimke betrekt hij binnenkort
het voormalige huis van zijn grootouders aan de Hertmerweg in Saasveld. In het dagelijks leven
is Jarno werkzaam bij Agroservice Olde Bolhaar in Overdinkel. Zijn vrije tijd gaat, naast het
verbouwen van zijn woning, vooral zitten in het Klootschieten.
Een mooi span en goed voor een geweldig Carnavalsjaar!
Wist u trouwens dat:
• De Kolkleu ook dit jaar weer Borne van de eieren tijdens de Pasen zal voorzien (zaterdag 13 april
2019!)
• De Kolkleu dit jaar de stemmen gaan tellen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in Borne!
• De Kolkleu volgend jaar hun 33 jarig feestelijk gaan vieren?
Mirjam van Santen
Bestuur CV de Kolkleu

PROGRAMMA
DOLDRAEJERS

LUNCH
BITES
WINE
DINNER TO GO

DORSETPLEIN 9D
7622 HC BORNE
WWW.EATANDWINE.NL
INFO@EATANDWINE.NL
074- 76 76 595

BORN TO RIDE?

RIDE TO BORNE!
RIENTJESOVEN 18, 7621 HG BORNE

VRIJDAG 22 FEBRUARI
19:30 uur Gala-avond, aftreden huidige
hoogheden, bekendmaking
Jeugdprins en -prinses. Feesttent
a/d Lidwinaweg
ZATERDAG 23 FEBRUARI
19:30 uur Gala-avond, opkomst nieuwe
Prins & Adjudant. Feesttent a/d
Lidwinaweg
VRIJDAG 1 MAART
17:30 uur Carnavalsviering. Kerk in Zenderen
09:11 uur Sleuteloverdracht en Krelis
ophangen. Gemeentehuis Borne /
Rheineplein
Aansluitend Bezoek zusterverenigingen
Toet’nbloazers & Melbuulkes
Borne. Borne
ZATERDAG 2 MAART
21:11 uur Feestavond met opening Prins &
Adjudant, bezoek van o.a. SBC en
college van B&W. Feesttent a/d
Lidwinaweg

ZONDAG 3 MAART
13:30 uur Optocht met aansluitend
Feestmiddag & Prijsuitreiking
(circa 17:30 uur). Zenderen.
Feesttent a/d Lidwinaweg

Al 51 jaar weten onze klanten wat service is!
Authorized Harley-Davidson dealerschap voor Noord- en Oost-Nederland
Wij zijn de meest complete HARLEY-DAVIDSON specialist voor de regio.
U kunt bij ons terecht voor: De nieuwste 2018 modellen, onderhoud, services, P&A, kleding, gifts,
huurmotoren en natuurlijk de juiste informatie en goed advies!
Rientjesoven 18, 7621 HG Borne/Hengelo - aan de A1 bij Ikea/Bauhaus

 WWW.OUDEMONNINKMOTORS.NL

 WWW.HARLEYOUDEMONNINKONLINE.NL

Dinsdag 5 maart
11:11 uur Sleuteloverdracht en Krelis
verbranden. Gemeentehuis Borne /
Rheineplein
13:30 uur Doldwaze Dweilmiddag. Twente

Carnaval 2019 is van start gegaan met de opkomst van onze Jonkheer en Jonkvrouw,
Robert en Anique, de hoogheden van J.R. De Draejpiepers. Zaterdag 23 februari zullen
de nieuwe hoogheden van de Doldraejers zich voorstellen.
Op zondagmiddag 24 februari is de receptie, waarbij de nieuwe carnavalskrant wordt gepresenteerd, de hofauto van Autobedrijf Zuithof onder het doek vandaan wordt getoverd
en we bovenal een enorm gezellige middag hebben voor alle leeftijden. Het springkussen
en de spelletjes onder leiding van onze kindercommissie zorgen ervoor dat kinderen een
leuke middag hebben, muziek, gezellige mensen en een geopende tap doen de rest.
Op 3 maart vindt de optocht in Zenderen plaats. We hebben al aardig wat inschrijvingen
binnen gekregen via de site, maar tot 21 februari kun je je nog opgeven via www.
doldraejers.nl/optocht. Aansluitend is er weer feest in de tent. Tot 3 maart in de
feesttent aan de Lidwinaweg!
JONKHEER ROBERT
Hier ben ik dan, Jonkheer Robert de 1e. Beter bekend als Robert Dries, 24
jaar en woonachtig aan ’t Saalkinck 14. Hier woon ik samen met mijn ouders
Rudy en Ingrid, mijn broer Stefan en mijn zusje Eline. Ook heb ik een relatie met Lotte Kerkdijk uit Vroomshoop. Ik zit in het 4e en tevens laatste
jaar van de opleiding Werktuigbouwkunde die ik volg aan het Saxion in
Enschede. In mijn vrije tijd voetbal ik bij de eeuwige beloften van ZV4
als centrale middenvelder. Ook ben ik secretaris van de Volksfeesten
Zenderen en ben ik actief als begeleider bij Jong Zenderen.
Na maanden voorbereidingen heb ik enorm veel zin in dit seizoen.
Samen met alle leden van de carnaval, mijn vrienden, familie, mijn
vriendin en mijn Jonkvrouw Anique gaat dit een fantastisch jaar worden!

en dit alles onder het motto:
UITGERUST MET EEN BRIL EN EEN KROON,
ZIT DIT DUO KOMEND JAAR OP DE DRAEJPIEPERS-TROON!
JONKVROUW ANIQUE
Ik ben Anique Ebbers, ik ben 23 jaar oud en woon met mijn ouders René
en Renate Ebbers en mijn broer Luc aan de Lidwinaweg in Zenderen.
Nadat ik twee opleidingen had gedaan en werkervaring had opgedaan bij

J.R. DE DRAEJPIEPERS
verschillende bedrijven sprak ik met mijn vader veel over de rijschool. Ineens wist ik het! Ik
wilde ook rij-instructeur worden! Nou zei mijn vader, dat kan! Dus zo gezegd, zo gedaan! Op
24 september 2018 was het dan zover! Mijn allerlaatste examen van de opleiding, en met trots
mag ik zeggen dat ik dit in één keer heb gehaald! En wat was ik blij! Ik mocht mezelf ein-de-lijk ‘Rij-instructeur’ noemen! Trots als ik was ben ik gelijk aan de slag gegaan bij Autorijschool Ebbers!

DOLDRAEJERS
DANKWOORD HOOGHEDEN 2018
Houdoe en bedankt! Ciao! Grüß Gott! Latersss!
Helaas het zit erop voor ons! Wat hebben we
genoten en wat hadden stiekem langer door
willen gaan………….Maar aan alle moois komt
een einde, dus ook aan ons Hooghedenschap!!
Op het moment van tikken van onze afscheid-

stukje zitten we nog midden in het carnavalsfeestgedruis en is het voor ons nog moeilijk te
bevatten, dat we over twee maanden in een
mega zwart gat gaan vallen. Maar terugkijkend
op een geweldig carnavalsjaar, kunnen we
concluderen dat het dondersmooi was en dat

we dit allemaal voor geen goud hadden willen
missen. Veel nieuwe mensen leren kennen,
bekende mensen nog beter leren kennen en
super veel gelachen! Wij willen via deze weg
nogmaals iedereen bedanken voor de supermooie tijd die wij hebben gehad, BEDANKT!!!
Prins Tom I en Hofdame Conja
Adjudant Nico en Hofdame Miranda
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Zaalopbouw Hof in Huis
Ladiesnight Residentie De Klos - Heren welkom vanaf 23.00 uur
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Kleintje carnaval
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Rondgang met college van B&W langs de diverse residenties
Carnaval tot in de kleine uurtjes Hof in Huis
Feestavond met opening Prins & Adjudant Feesttent a/d Lidwinaweg
Oalerwets Carnaval bie Plaat’nkamp
GEITENBENDE 10th Anniversary
Gekostumeerd Carnaval De Klos
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Kleintje Carnaval en Afsluiting Residentie Platenkamp
Afsluitend Carnavalsfeest voor alle MELBUULKES De Klos

Good Zoep’n, good
vrett’n, dit joar goa’j
ons nich vergett’n!
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GEITENBENDE: 10th Anniversary
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Opening residentie VANAF 20:00
ONDER LEIDING VAN

OPTOCHTPARTY VANAF 12:30
VANAF 19:30

Kom binnen glijden en blijf lekker hangen!VANAF 15:30
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KV De Angorageiten stelt zich voor…
Velen van jullie kennen ons natuurlijk al
wel, echter dit jaar als ofﬁcieel lid van
Stichting Borns Carnaval zullen wij ons
even voorstellen!

Het begin...

In het begin was er een groep jonge proletariërs die zich
vanaf hun 7e levensjaar bezig hield met het vieren van wat
door ons katholieken wordt omschreven als ‘De’ laatste
kans voor de vastentijd om jezelf te buiten te gaan aan alle
verleidingen des levens, oftewel Karnaval.

Na een periode van welverdiende rust ontstaat een samensmelting van eensgezind denkende mensen uit meerdere groepen.
Plaats van handeling is Stationsstraat 18, oftewel het hus
met de eeuwig brandend ster. Het huis waar de Wijzen uit
het Oosten zich verzamelden.

Mede dankzij een bouwlocatie die van alle faciliteiten was
voorzien, wordt met een viertal wagens meegedaan aan
Het huis blijkt onder het genot van enige alcoholische
versnaperingen een broedplek voor nieuwe ideeën. Vooral
vier opeenvolgende carnavalsoptochten.
De vernieuwende, inspiratie volle, artistieke en zeer kleur- tijdens de bekende bloten balgen party’s volgt het ene
rijke wagens hadden de volgende politieke, morele en ethi- goeie idee het andere op, maar vooral het oprichten van
sche dilemma’s als thema: Apres-Ski, IkeNee (wat slecht!), een karnavalsvereniging of iets wat daar op lijkt komt meerdere keren naar voren.
Stadswacht lekker belangrijk en Werkvrije Rookplek.
Ondanks het gebruik van hoogwaardige materialen als
Een paar mensen blijken een ‘I have a dream…” gehalte te
multiplex, pallets, panlatten en latex werden de wagens
hebben. Na veel oeverloos gekuier, maar vooral na het indoor minachting van de jury nooit op hun echte culturele spirerende betoog van de heer Morselt, die qua uitstraling,
meerwaarde geschat.
charisma en betoogvoering valt te vergelijken met Obama,
Het mocht dus niet zo zijn dat met deze wagens prijzen in wordt onder het afdak aan de Klippenweg 7, op 9 augustus
de wacht werden gesleept.
2009 uiteindelijk besloten om de Knapste en Gezelligste
karnavalsvereniging van Borne op te richten: De AngoraIn deze tijd ontstond er een revolutionaire stroming bingeiten.
nen de groep. Nadat in de kantine van de bouwlocatie
een naam bordje gevonden waar niemand de betekenis
Het idee was er, de kleren ook: op naar Café ‘t Steegje.
van wist, namelijk de Angorageiten werd door de ﬁlosoCafé Het Steegje, nee, nog niet Grand en ja, ook nog met
ﬁsch denkende mensen besloten deze naam maar aan te ‘je’ erachter, vroeger was men nog bescheiden.
nemen.
Menig bierglas en ruit sneuvelde, maar het feest der feesten was begonnen.

Inmiddels 10 jaar verder...
In dit jubileumjaar hebben wij besloten ons aan te sluiten bij de Stichting Borns Carnaval

NEE

Maar zijn wij wel het zelfde als de rest?
Wij zijn de Angorageiten, anders dan de rest. Eigentijds en Eigenwijs.

NEE

Hebben wij een Prins en Adjudant?
Wij hebben een Koning met 2 Adjudanten.
Dit jaar, het jubileumjaar, hebben wij zelfs voor het 2e jaar op rij een Koningin!

NEE

Hebben wij een Raad van Elf?
Wij hebben een Herenraad van 22! En een Damesraad van 11! En zelfs een Jongerenraad
die in totaal 25 koppen telt.

JA!

Hebben wij een aantreden?
Ons aantreden staat bekend als het grootste spektakel van Borne. Wij maken er altijd weer een groot
feest van.
Inmiddels is de vereniging meer dan alleen maar een vriendengroep. We groeien nog steeds en we hopen mede door aan te sluiten bij de Stichting Borns Carnaval nog meer te groeien.
Wat kunnen jullie van ons verwachten dit jaar?
Een ontzettend gaaf carnavalsweekend bij Grand café de Steeg.
Een ontzettend mooie nieuwe carnavalswagen, jaja houd je hart maar vast.

STAY T
UNED:
JUBILEU
MFEEST
DEZE Z
OMER!

We hopen op een mooi jaar met z’n allen! Hopelijk jullie ook,
K.V. De Angorageiten.

Reparatie
op
locatie!

Uw vakantie
begint bij ons!
Hospitaalweg 4a
7607 TW Almelo
Tel.: 0546 53 58 08
info@cctalmelo.nl
www.cctalmelo.nl

MONTEUR GEZOCHT! Word jij onze nieuwe collega? Neem contact op of kom langs!

BESTUUR STICHTING BORNS CARNAVAL
COMMISSIELEDEN
BESTUUR SBC
Henk van den Berg
Monique Steenbergen
Monica Dost
Marten ter Haar
Raimund Roessink
René Jannink
Alfons Nijland
Herman Ellenbroek
Gerben Besselink
Erik Rouhof
Frank Morssink
Ann Kollen
Sven Koebrugge
SPONSOR/KRANTEN-COMMISSIE
Alfons Nijland
Frank Morssink
OPTOCHT-COMMISSIE
Walter Kok
Monica Dost
Bastiaan Mul
Mirjam Hazelaar
Erik Klein Bleumink
Aniek Olthues
Richard Pieterson
Jeroen van der Aa
Heidy Kok
Arjen Cornax
Anthonie Dat
Martin ter Braak
INSTALLATIE COMMISSIE
Ann Kollen
Erna Smits
Monique Steenbergen
Monica Dost
PR COMMISSIE
Ann Kollen
Sanne Teunissen
Marleen Hendriks
PRINSENKEUZECOMMISSIE
Peter Korf
Jan Koehorst
Grethe Nijhuis

VAN DE OPTOCHTCOMMISSIE
Vele carnavalsactiviteiten zijn al weer – bij de verschillende verenigingen – de revue gepasseerd als u deze krant leest. Nu maakt iedereen zich op voor hét grote carnavalsweekend van 1 t/m 5 maart
a.s. De grote klapper zal ongetwijfeld weer de
GROTE BORNSE CARNAVALSOPTOCHT 2 Maart 2019
zijn, waarin weer zeer velen zich van hun creatiefste kant zullen laten
zien ! Niet alleen de carnavalsverenigingen, maar ook weer diverse
groepen (zowel volwassen àls kinderen) en natuurlijk de individuele
carnavalist zal zich ten beste presenteren! Steeds meer Carnavalisten – ook van buiten Borne – weten de weg naar de Bornse optocht
te vinden. Een zeer positieve ontwikkeling ! De optocht van vorig
jaar mag zeker een topper genoemd worden ! Niet alleen hadden
we droog weer, ook het aantal deelnemers was weer groter dan het
jaar daarvoor. Eigenlijk het voornaamste was wel, dat de kwaliteit
van de gehele optocht weer hoger was. Een kompliment aan eenieder ! Carnaval leeft in Borne !
Het zou geweldig zijn als er niet alleen veel kinderen langs de route
staan, maar er ook aan deelnemen ! Een spannende ervaring ! Ook
dit jaar staat “veiligheid” weer hoog in het vaandel van de “stichting
Borns Carnaval”. Van iedereen in de optocht wordt dan ook weer
verwacht dat hij/zij alcoholvrij aan de optocht deelneemt. Vorig jaar
heeft bewezen dat dat kan ! Iedereen – ook de deelnemers - waren
er enthousiast over. Na afloop is er volop gelegenheid om onder
het genot van een glaasje alcohol verder te gaan met het carnavalsfeest. BEDENK dat alcohol wellicht een plezierige bijkomstigheid is
om te feesten, het dient géén hoofdzaak te zijn !!!
Aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden via de site:
www.bornscarnaval.nl. Meer info m.b.t. de carnavalsoptocht: www.
bornscarnaval.nl
De optochtcommissie wil iedereen die, op welke wijze dan ook,
deelneemt aan het carnavalsgebeuren, veel jool en gein toewensen
deze bijzondere dagen !!! Samen maken we er in Borne weer iets
moois van !!!

OP DE FOTO STAAN DE VOLGENDE MENSEN
Henk van den Berg, René Jannink, Alfons Nijland,
Gerben Besselink, Erik Rouhof, Monica Dost,
Ann Kollen, Frank Morssink, Herman Ellenbroek,
Raimund Roesink, Marten ter Haar, Sven Koebrugge.
Op de foto ontbreekt Monique Steenbergen

PROGRAMMA BESTUUR
VRIJDAG 1 MAART 2019
17.45 uur Carnavalsmis Zenderen
19.00 uur Sleuteloverdracht
Gemeentehuis
20:30 uur B
 ezoek aan K.V. De
Angorageiten en
C.V. De Toet’nbloazers
ZATERDAG 2 MAART 2019
13.15 uur Bornse Carnavalsoptocht
s’ avonds Rondgang met het college van
B&W langs de diverse residenties
ZONDAG 3 MAART 2019
13.30 uur Optocht Zenderen
MAANDAG 4 MAART 2019
Rosenmontag optocht Rheine
DINSDAG 5 MAART 2019
11.00 uur Inleveren van de sleutel
11.11 uur Verbranden Krelis

@bornscarnaval
@bornscarnaval

ROUTE CARNAVALSOPTOCHT ¤‚∕·
OPSTELLING WAGENS:

ROUTE:

Europastraat en Parallelweg tot 12.15 uur.
Loopgroepen en wagenbemanning tot 12.45 uur

Europastraat / Parallelweg - start: 13.15 uur
Wensinkstraat
Ziekenhuisstraat
Grotestraat Dorsetplein (Podium)
Grotestraat Stationsstraat
Parallelweg
Grotestraat (Noord)
Dorsetplein (ontbinding)
Podium: t.h.v: Modehuis Leurink

ONTBINDING:
bij ‘t Kulturhus waarna aftocht via De Grotestraat

Wij wensen u een fijn carnaval!

KWALITEIT GARAGE
VOOR EEN
BETAALBARE PRIJS
• APK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONDERHOUD
UITLIJNEN
REPARATIES
AIRCO
BANDEN & VELGEN
UITLATEN
REMMEN
ACCU’S
TREKHAKEN

•
•
•
•

NAVIGATIE
MULTIMEDIA
ALARM
AUDIO

Automotive

ONZE GARAGE MET SHOWROOM & WINKEL
AAN DE RONDWEG VAN BORNE

RECEPTIE

WERKPLAATS

WINKEL - SHOP

AUDIO HOEK

/Zijlstraautomotive

OOK VOOR AL UW
AUTOMATERIALEN EN ACCESSOIRES

Zijlstra Automotive De Bieﬀel 15 | 7622 BM Borne T. 074-247 08 77 | www.zijlstra-automotive.nl
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ROUTE GROTE BORNSE
CARNAVALSOPTOCHT
ZATERDAG ¤ MAART ¤‚∕·¡
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ONTBINDING
bij ‘t Kulturhus waarna aftocht via De Grotestraat

at


13.15 uur

raat

europastraat

jupiterst

Europastraat / Parallelweg - start: 13.15 uur
Wensinkstraat
Ziekenhuisstraat
Grotestraat Dorsetplein (Podium)
Grotestraat Stationsstraat
Parallelweg
Grotestraat (Noord)
Dorsetplein (ontbinding)
Podium: t.h.v: Modehuis Leurink
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Europastraat en Parallelweg tot 12.15 uur.
Loopgroepen en wagenbemanning tot 12.45 uur
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Persoonlijk advies en begeleiding van offerte tot oplevering
Alle topmerken apparatuur, keukens en werkbladen
Maatwerk uit eigen werkplaats
Levenslang garantie op ladesystemen en scharnieren
Alle Ral, Sikkens of NCS kleuren leverbaar
Kleur en interieuradvies aan huis
Eigen montageteam
LIKE ONS OP FB
/KeukenhuysRijssen
Géén aanbetaling
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www.deboerwonen.nl

Boomkamp Schilders
-

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Kleur- onderhoudsadvies
Wand- plafond en vloerafwerking

Adres:
Telefoon:
E-mail:

- Behangwerk
- Beglazing
- Stucwerk
- Sierlijsten
- Spuitwerk

Scholtensoven 6k te Borne
074 – 250 26 20
info@boomkampschilders.nl

Hedeveldsweg 19 – 7626 ND Hertme
06-51445915 / 0742662563
renejanninktimmerwerk@kpnmail.nl
Voor al uw BOUW-klussen en advies!

PERSOONLIJK
REISADVIES
BIJ JE THUIS
TUI at Home

MONIQUE BERKENBOSCH
06 29292019

VIND DE VAKANTIE
DIE BIJ JE PAST
Vakanties zijn belangrijk en je wilt natuurlijk
dat alles klopt. Wat daarvoor nodig is, is
heel persoonlijk. Als mobiel reisadviseur
van TUI at Home help ik je deskundig, snel
en inspirerend. Uit het enorme aanbod zet
ik de beste mogelijkheden voor je op een
rij, om samen de vakantie te vinden
die helemaal bij je past.

Ik maak graag kennis met je!

WWW.TUIATHOME.NL/MONIQUE-BERKENBOSCH
monique.berkenbosch@tui.nl
TaH AlgemeneAdvert_210x99_Monique Berkenbosch.indd 1

Loat ‘t oe hènig
an kapot kokk’n

Ga naar vanuhm.nl en ontdek
ons uitgebreide assortiment.
De Bieffel 3, Borne
T 074 - 266 29 05
E verkoop@vanuhm.nl

20/11/18 11:45

VANGUARD
PAUL & SHARK
SCOTCH & SODA
LYLE & SCOTT
TOMMY HILFIGER
MAISON SCOTCH
STATE OF ART
HARPER & YVE
PME LEGEND
CAVALLARO
LOAVIES
G-STAR
DENHAM
REPLAY
JOSH V

GROTESTRAAT 199-205 BORNE | BISSCHOPSTRAAT 5-7 OLDENZAAL

Josje

made by

Fournituren & kostuums

Grotestraat
197a
Borne
0 7 4 - 7 3 7 0 0 4 6
www.madebyjosje.nl

HOOGSTRATEN GROEP ALMELO
TOTAAL INSTALLATEUR

SANITAIR

ZWEMBAD INSTALLATIES

WARMTE POMPEN

TEL: 0546-473673

JAAR

www.hoogstratengroep.nl

HOOGSTRATEN GROEP ALMELO
TOTAAL INSTALLATEUR

SANITAIR

ZWEMBAD INSTALLATIES

PUUR
GENIETEN

Zwembaden - Sauna’s - Whirlpools

WARMTE POMPEN
“Als de kwaliteit belangrijker is dan de prijs”
La Casa TopSun uit Hengelo staat garant voor wellness en waterweelde

TEL: 0546-473673
La Casa TopSun

JAAR

- Transformatorhof 41-43 -

www.hoogstratengroep.nl

7556 RA Hengelo

-

074 – 2423656

-

www.topsun.nl

BEPLANTING GROENVOORZIENING TUINAANLEG GLADHEIDSBESTRIJDING AFRASTERING
ONDERHOUDS SIERBESTRATING BOOMVERZORGING ONTWERP & ADVIES RENOVATIE
BESTRATING MILIEU WEGENBOUW VERKEERSGELEIDING INFRASTRUCTUUR ONDERHOUDS
DIENSTEN ASFALT BETONRENOVATIE BODEMSANERING WEGENBOUW SIERBESTRATING
AMBACHTSTRAAT 38 - 7622 AP BORNE - 074-8200270 WWW.MARISINFRA.NL

KINDERMIDDAG BIJ
CV DE TOET’NBLOAZERS

WE ZIEN JULLIE GRAAG OP
ZONDAG ‹ MAART ZODAT
WE MET ELKAAR WEER EEN
MOOI FEESTJE KUNNEN
VIEREN IN EEN
OVERVOLLE TENT BIJ
PLATENKAMP¡

Er wordt geen entree gevraagd voor deze middag maar een vrije
gift is zeer welkom. De kinderen moeten wel vooraf aangemeld
worden. Dit kan tegenwoordig door een Whatsapp te sturen naar
06 28892458. Ook graag doorgeven of en met welk liedje je kind
eventueel wil optreden tijdens de playbackshow.
De kinderen worden altijd voorzien van drinken en wat lekkers en
aan het eind is er altijd weer een traktatie waar de buikjes goed
vol van raken!
Veel mensen denken altijd dat deze middag alleen voor de kinderen van de eigen vereniging is, maar ALLE kinderen uit Borne,
Hertme en Zenderen zijn van harte welkom met hun ouders! Want
ouders: ook voor jullie is dit een knettergezellige middag. Jullie
prachtige verklede kinderen worden vermaakt in de grote tent bij
onze Residentie Platenkamp en jullie kunnen, natuurlijk ook carnavalesk gekleed, heerlijk een feestje vieren in de aangrenzende
zaal.

Een paar jaar na de oprichting van onze vereniging in 1966 is er bij Jan
en Lide Wensink in huis een commissie opgericht om een middag voor
de kinderen te organiseren. Omdat de kinderen vanwege de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de meeste feesten thuis moesten blijven en
nergens mee naartoe konden, bedachten een aantal leden dat er
iets voor de jeugd georganiseerd moest worden. Vanaf die tijd
staat de zondagmiddag van het carnavalsweekend in het teken
van de jongste carnavalisten. Van nog niet kunnen lopen en
lekker bij iemand op schoot zitten tot de jongeren die bijna
naar het voortgezet onderwijs gaan, het is al die jaren al een
super gezellige middag waar door een aantal enthousiaste
(tot nu toe alleen nog maar) dames van alles voor de kinderen georganiseerd wordt. Van mini-playbackshows tot spelletjes door de hele zaal, modeshows, dansen en natuurlijk
de polonaise lopen. Ook komt er altijd een artiest, dit kan
zijn vanuit de vereniging zelf (genoeg talent aanwezig!) of
het huren van een clown of goochelaar of iets dergelijks.
Deze middag staan de Jeugdprins en Jeugdprinses met
hun Jeugdraad van Elf en Mini-Dansmarietjes centraal! Zij
zwaaien de scepter. Een prachtig vervolg op het meedoen
aan de optocht, met z’n allen op de prinsenwagen. Natuurlijk laten de Mini-Dansmarietjes die middag ook zien waar
ze het hele jaar zo hard voor getraind hebben: hun prachtige
Gardedans!!

MÉÉR DAN ALLEEN MATERIEELVERHUUR

WEGTERSWEG 30, 7556 BR HENGELO • T 074-250 20 22 • HENGELO@LOXAM.NL

WWW.LOXAM.NL

‘t Hedevelds Bio Ei
Biologisch pluimveebedrijf Jannink-Schabbink
Lodieklanden 2 Hertme
074-2662563 / 06-41867273
Levering aan: particulier, horeca & retail

TIP!! EEN CARNAVAL ZONDER KATER?
EET DAN VEEL EIEREN EN DRINK (ook soms) WATER!! 😊😊
https://www.facebook.com/eerlijkei/

AUDIO / MUSIC
PRO AUDIO
Koppelsbrink 18 - 7622 CV Borne

www.audiomusic.nl / info@audiomusic.nl

PETER DOST
BESTRATING
RIOLERING
MINIKRAANVERHUUR
TORENLAAN 74 7559 PB HENGELO - 06 54 93 79 26

MATTHIJS BOOMKAMP
TIMMERWERKEN & INTERIEURS

PRINS BERNHARDLAAN 2
7622 BG BORNE
TEL. 06 53384818

MATTHIJSBOOMKAMP.NL

OOK EEn InTERIEUR OP MAAT?
MATTHIJS BOOMKAMP TIMMERWERKEN | BURENWEG 54 | BORNE
06 13 11 83 74 | INFO@MATTHIJSBOOMKAMP.NL

Ga voor deze speciale carnavalsactie naar : www.reducto.eu/water

Vincent Ellenbroek
Hoveniersbedrijf
* Tuinontwerp
* Tuinaanleg
* Tuinonderhoud
* Boomonderhoud
* Sierbestrating
* Kunstgras

Wil jij ons team komen
versterken?
Neem dan contact op met
Vincent Ellenbroek
info@vincentellenbroek.nl
0653352752

Op de foto staan de volgende hoogheden Jonkheer Robert & Jonkvrouw Anique, Prins Hugo & Adjudant Dennis, Prins Wouter & Adjudant Jarno, Prins
Tom & Adjudant Nico, Jonkheer Sten & Adjudant Bram, Koningin Marlou & Adjudanten Maran en Kyra, Jeugdprins Justin & Jeugdprinses Famke,
Jeugdprinsesje Vajén & Jeugdadjudantje Boaz, Jonkheer Mervin & Jonkvrouw Roos, Stadsprins Maikel & Adjudant Patrick

Vier carnaval met de confetti
van Kulturhus Borne!

Kijk op de website
kulturhusborne.nl

neem contact op
074 - 265 72 00

of kom langs
Marktstraat 23, Borne

ASN Autoschade
Bleeker Hengelo

VOOR ALLE MERKEN EN
ALLE VERZEKERINGEN
ASN Bleeker Hengelo

Holtersweg 25 | 7556 BS Hengelo
Tel. 074-2550480 | bleekerhengelo@asnmail.nl
nu ook via
bereikbaar 0610032964

Nieuwe

Renault KADJAR
SUV van Renault

Vanaf

€ 28.590,-*
Vernieuwd design
Hoogwaardige interieurafwerking
Nieuwe motoren voor meer rijplezier
Enschede, tel. (053) 431 61 35
Munsterhuis Servicepunten:
Hengelo (Ov), tel. (074) 243 00 55 Almelo, tel. (0546) 81 53 30
Rijssen, tel. (0548) 51 22 55
Oldenzaal, tel. (0541) 51 56 61
*Vanafprijs betreft de Renault KADJAR TCe 140 GPF Life. Afgebeelde uitvoering verkrijgbaar tegen
meerprijs. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs inclusief onvermijdbare kosten, nodig
voor aflevering van de auto aan de consument. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Voor meer
informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,3-6,0 l/100 km,
resp. 23,3-16,7 km/l. CO2: 113-136 gr./km

JB VORMGEVING
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www.munsterhuis.nl
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Grafische vormgeving
& Drukwerkbegeleiding
www.durfteprinten.nl

DURF
TE
PRINTEN

1871

gereedschappen • IJZerWaren • BOUWBesLag
sLUItpLannen • tOegangscOntrOLe • meUBeLBesLag
WerkkLedIng • machInes • hang- en sLUItWerk

Wegtersweg 7-11 - 7556 BP Hengelo - T 074 - 24 33 755 - info@knoef.com

nu 10% kortin g
bi j a fha len !
Do o rm an s t r a a t 2 0 a , 7 6 2 2 HL B or n e
O pe n i n g s t i jde n

0 74 - 2 5 0 3 3 70
www.to s c an ebo rne .nl

Ma a ndag
dinsda g t / m vrijdag
za ter dag
z o n da g

Gesloten
16 :00 - 22:00
15:00 - 2 2 :0 0
1 3 :0 0 - 2 2 :0 0

ADVERTEERDERS BEDANKT.
MEDE DOOR U WORDT
DE BORNSE CARNAVALSOPTOCHT
MOGELIJK GEMAAKT.
Aannemersbedrijf ter Horst
Aquamar Vastgoed
Beauty Salon Borne
Ben Dashorst
Bennie Wilmink Hengelo
Boomkamp Schilders
Bouwondermeming Oude Wolbers
Bucon Wand- en Dakbeplating
Café de Klos
Cafetaria De Zonnebloem
Carnavalsland
CCT
Cornax
De Barrique
De Boer Wonen
De Zuivelhoeve
Eat & Wine
Efde Autoschade
Electro World Bas Bake
Erica bloemen & Interieur
Eurosport

Gerard Tijink
Grand cafe de Steeg
Hako Infra
He-As Lingerie Bad- en Nachtmode
Heidevelds t
Hoogstraten Installatie
Inhuis
Intermontage Leurink Twente B.V.
JB Vormgeving
John Speckmann
Kachelhuis
Keukenhuis Rijssen
Kir Royal/Platenkamp
Knoef Ijzerwaren
Koehorst
Kulturhus Borne
Las Carretas / ll Tartufo
Lemerij
Leon Wigger Dakwerken
Letteboer computers
Leurink Mode

LOXAM
Made by Josje
Marbeco
Maris Infra
Matthijs Boomkamp
Melbuuskes/Bleeker Autoschade
Met Landelijk Label
Morselt Mode
Munsterhuis Hengelo
Nieuwkamp Natuursteen
Oude Monnink Motoren
Peter Dost
Platvoet bouw
Plus Huls / Plus Wallerbosch
Postel Tent verhuur
Preston Palace
Rene Jannink Timmerwerken
Scooter Service Hengelo
Slagerij Kemna
Stoker Schilderwerken
Stomerij – Wasserij Peter Korf

T&D Installatie Albergen
Taxi Konink
Tegelmaxx
Ter Braak Trimsalon
Topsun
Toscane
Tropictrees
Tui Reisburo
Twente Parket
V&W Bouw
van de Logt Bouw
Van Engelen
Van Uhm
Vincent Ellenbroek
Vleeshouwerij Saasveld
Vloer beter
Voskamp
Vossebeld
Zijlstra Automotive

Wil je iets bereiken dan is samenwerking essentieel. Wij bij Oude Wolbers begrijpen dat. Samen met
onze opdrachtgevers en partners gaan we voor kwaliteit en resultaat. Maar nu bouwen we samen ook
een mooi carnavalsfeest. Oude Wolbers wenst u ﬁjne dagen. Alaaf!

www.oude-wolbers.nl

