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C A R N A V A L  I N  B O R N E

Stadsprins Dennis 
en Adjudant Tim

D’n Melbuul’nse Sufferd 
is een uitgave van 
Stichting Borns Carnaval



WWiijj wweennsseenn uu eeeenn ffiijjnn ccaarrnnaavvaall!! 



GEACHTE LEZER, 
HALLO CARNAVALISTEN

De pers smulde er terecht van. De commotie 
in Oldenzaal over een uitspraak dat vrouwen 
‘leuke wezens’ zijn, maar dat zij niet actief 
kunnen zijn binnen een carnavalsvereniging. 
Onder actief werd dan bedoeld als prinses, de 
scepter zwaaiend. 
 
Mannen zijn over het algemeen ook ‘leuke 
wezens’, maar er zijn helaas exemplaren die niet 
kunnen floreren onder een prinses.  Maar dat kun 
je oefenen. Misschien kunnen mannen die dit wat 
lastig vinden op stage. In Hertme bijvoorbeeld.  
Ik ben er echt trots op dat ik in een gemeente tot 
burgervader ben benoemd waarin prinses Carine 
de scepter zwaait over CV de Kolkleu in Hertme, 
samen met haar adjudant Rian. Zelf heb ik 
carnaval gevierd tot aan het prille begin van mijn 
studietijd. Lang geleden dus…... Ik kijk enorm uit 

naar de komende carnavalstijd en naar alles wat 
ik ga ervaren. 
Het belangrijkste heb ik al geleerd: carnaval 
zou genderneutraal moeten zijn. Een van de 
hoogtepunten van carnaval is namelijk de 
onthulling van degene die de vereniging door al 
het alaaf gaat ‘leiden’.  Als dat zowel een man als 
een vrouw kan zijn, wordt die gezonde spanning 
nog leuker en is plezier niet het topingrediënt van 
dit prachtige feest? 

Een feest dat niet ‘verbroedert’, maar ‘vermenst’, 
dat lijkt me typisch Borns. 

Alaaf 

Jan Pierik, Burgemeester van Borne  

MANNEN ZIJN LEUKE WEZENS¡

Vandaag mag ik u, alweer voor de 
11e keer, hartelijk welkom heten 
in deze opnieuw hele mooie 
D’n Melbuulnse Sufferd. Een 
krant waar zich wederom velen 
belangeloos hebben ingezet en 
die er “top”klasse uitziet.

Het feit dat dat ik in mijn 
openingszin al aangeef dat het 
hier om de 11e keer gaat dat 
deze krant onder de regie van 
de Stichting Borns Carnaval 

bij u op de deurmat valt, wordt 
mede gerealiseerd door de grote 

medewerking van alle bij de stichting 
aangesloten verenigingen. Tevens 

betekent dit dat de SBC dit jaar 
haar 1e narrenlustrum viert, in 

onze carnavalswereld is 11 
het narren/gekken getal en 

daaraan worden de jubilea 
verbonden.  Dat zullen 

wedit jaar dan ook niet 
ongemerkt aan ons 
voorbij laten gaan.
Terugkijkend op 
11 jaren SBC kan 
ik niet anders 
concluderen dan 
dat de tijd voorbij 
is gevlogen. 
We hebben als 
georganiseerd 
carnaval vierend 

Borne hele 
grote, belangrijke 

stappen gemaakt. 
Daarbij denk ik aan 

de saamhorigheid 
die is ontstaan vanaf 
de nieuwe weg die 
11 jaar geleden werd 
ingezet, een nieuw 
stichtingsbestuur, 
het bespreekbaar én 
overbrugbaar maken 
van verschillen en 
aan de grote, innige 
vriendschapsbanden die 

tussen de verenigingen 

onderling zijn opgebouwd. Ik denk ook aan 
de geweldige groei van het aantal jonge 
carnavalisten, ondergebracht in de jongeren 
afdelingen van onze verenigingen en voorop 
gegaan door hun eigen Jonkvrouwen en 
Jonkheren. Gelukkig kennen wij in Borne 
geen discussie over gelijkheid tussen vrouw 
en man in onze passie, iedereen is gelijk, alle 
is mogelijk en we doen het vooral samen! 
Daarbij geven onze jongeren het mooie 
voorbeeld. Maar ook bij de senioren zien 
we deze ontwikkeling. Zo hebben inmiddels 
alle verenigingen hun prinsenparen weer op 
de “bok” en zullen zij weer voorgaan in een 
ongetwijfeld mooi carnavalsjaar 2020.
Ik kijk ook graag eventerug naar de 
ontwikkeling van de Carnahal, die prachtige 
samen ontwikkelde bouwlocaties voor 
carnavalswagens en inmiddels uitgegroeid 
tot echte vereniging bastions. Ik kan u vol 
trots vertellen dat op dit moment hard 
gedacht en, met partners als de gemeente, 
overlegd wordt om te komen tot de realisatie 
van een 2eCarnahal, die gerealiseerd moet 
worden tegen/naast de bestaande hal.
Maar ik kijk ook vol trots naar de 
ontwikkeling van de kwaliteit van onze 
jaarlijkse carnavals optocht die, ijs en weder 
dienend, op 22 februari weer door ons 
centrum zal rollen. Als ik terugkijk op die 
ontwikkelingen die daar in 11 jaar hebben 
plaatsgevonden in o.a. het bouwproces en 
het vergroten van kwaliteit en veiligheid, 
dan mag ik alleen maar heel erg tevreden 
zijn. En beste mensen dat ben ik ook, 
oprecht tevreden en trots op alles wat er 
gerealiseerd wordt en uiteraard vooral op al 
die vrijwilligers die daar hun ziel en zaligheid 
in steken. Elders in deze krant zult u voor 
het eerst een inbreng vanuit de optocht 
jury tegen komen. Het is goed om eens te 
lezen waarmee zij allemaal rekening houden 
tijdens hun beoordelingen. Ik doe hierbij 
ook maar gelijk een oproep aan u allen die 
komen kijken, hopelijk veelal met kind en/
of kleinkinderen. Let u alstublieft goed 
op uw koters, laat ze niet zomaar de route 
betreden als de grote en kleinere wagens 
langskomen. Ik wil er niet aan denken wat 
er zou kunnen gebeuren, dat willen we met 
elkaar niet meemaken.

Inmiddels hebben we de Installatie van 
de 54e Stadsprins van Borne al weer 
achter ons liggen. Zondag 9 februari 
ontvingen Prins Dennis 1 en zijn Adjudant 
Tim van CV De Toet’nbloazers de bij het 
ambt van Stadsprins van de Gemeente 
Borne behorende versierselen. Zij zullen 
de sessie 2020 van het Bornse carnaval 
voorgaan, met in hun kielzog de Prinses en 
Prinsen, Jonkheren en Jonkvrouwen van de 
overige in de gemeente Borne (waaronder 
ook Hertme en Zenderen) gevestigde 
verenigingen. Als de voortekens mij niet 
bedriegen belooft dit weer een “onmeunig” 
mooi carnavalsseizoen te worden.
 Ik zie er met spanning naar uit en ik hoop 
velen van u ergens tijdens deze dagen 
te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de 
viering in de kerk in Zenderen op vrijdag 
21 februari, langs de route van de Grote 
Bornse Carnavalsoptocht of in één van onze 
residenties. Wij, de bestuursleden van de 
Stichting Borns Carnaval hebben er ook 
weer erg veel zin in en we denken dat we er 
ook in onze organisatie klaar voor zijn om 
in Borne wederom een aantal dagen het 
feest los te laten barsten. Ik wil daar nog wel 
als laatste aan toevoegen dat dit alles niet 
gaat zonder de enorme inbreng van al die 
bedrijven die ons ondersteunen. Zonder 
hun zou het allemaal in organisatorische 
zin veel minder kunnen. Iedere euro die 
door het bedrijfsleven wordt gespendeerd 
in ons Bornse carnaval wordt gebruikt voor 
verhoging van kwaliteit en alle bijkomende 
zaken.
Het is juist daarom dat ik tot slot uw aandacht 
wil vragen voor de “klingelbuul’n”. Zij lopen 
mee in de route  tijdens de carnavalsoptocht 
en zullen u als toeschouwer vragen om 
een kleine financiële bijdrage te leveren. 
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en 
zal 100% weer in de randvoorwaarden van 
gezamenlijk iets moois creëren worden 
geïnvesteerd. Voor u een klein gebaar, voor 
ons allen van groot belang.

Henk van den Berg
Bestuursvoorzitter
Stichting Borns Carnaval

Ik wens alle 
prinsenparen een 
fantastisch mooie 
carnavalssessie 2020, 
Geniet met volle teugen, 
want het zal jullie 
nog heel lang heugen !



PROGRAMMA 
TOETæNBLOAZERS

Met  Stadsprins Dennis I (Siero) en 
Adjudant Tim (Smithuis) Jonkheer 
Thijs I (Soer) en Jonkvrouw 
Marloes (Brouwer) Jeugdprins Sten 
(Roerink) Jeugdprinses Lauren 
(Smithuis) en Jeugdadjudant Ruan 
(Smithuis)

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020
20:33  Opening Residentie Platenkamp 

door Stadsprins Dennis I en zijn 
Adjudant Tim i.s.m. Jonkheer 
Thijs I en Jonkvrouw Marloes, 
Jeugdprins Sten Jeugdprinses 
Lauren en Jeugdadjudant Ruan

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020
20:11  Oalerwets Carnaval bij Plaat o.l.v. 

Jonkheer Thijs I en Jonkvrouw  
Marloes 
 
Gratis entree, verplicht verkleed, 
toegang 18+ of lid

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020
14:00  Toet’nbloazers kindercarnaval 

in Residentie Platenkamp met 
Jeugdprins Sten, Jeugdprinses 
Lauren en Jeugdadjudant Ruan 
Gratis entree, vrije gift,  
opgave verplicht via WhatsApp: 
06-28892458 

20:33  Toet’nbloazers Carnaval in 
Residentie Platenkamp  
o.l.v. Stadsprins Dennis I en 
Adjudant Tim 
 
Gratis entree, verplicht verkleed, 
bezoek van diverse verenigingen

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020
15:30  Rosenmontag mittag in 

Residentie Platenkamp met 
livemuziek van: Millennium-
Showband! Thema: Glamour en 
Glitter 
 
Gratis entree, verplicht verkleed

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020
20:33  Kleintje carnaval en afsluiting  

bij Residentie Platenkamp  
o.l.v. Stadsprins Dennis I en 
Adjudant Tim

Veel carnavalesk 
plezier!

DE LEKKERSTE SNACKS, FRIET & BURGERS VAN BORNE

Morseltdijk 66, Borne
www.cafetariadezonnebloem.nl



PROCLAMATIE
Wij, Dennis de 1ste Stadsprins van Borne, Baron van het stroom, Groothertog van de 

Rogge, Veldmaarschalk van het Twickelse bos en Adjudant Tim, Koning van de saté, 

Beschermheer van het Dorsetplein en Grootgrondbezitter van het Vedergras.

Bij de gratie van het bestuur der Toet’nbloazers, hun onwijze, uiterst geheime maar 

bekwame commissie en hun altijd dorstige raad van elf, gekozen tot 54ste Stadsprins en 

Adjudant van Borne, doen jullie de volgende beloftes:

1.  Wij gaan een mountainbike Mania organiseren 

voor alle Toet’nbloazers en daarmee geld 

inzamelen voor Stichting Fietswens uit Borne.

2.  Op zondag 26 januari zullen wij, met zoveel 

mogelijk Toet’nbloazers, de dansmarietjes 

in Fleringen op een uitbundige manier 

aanmoedigen tijdens het Dansmariekes 

Concours.

3.  Tijdens de regeerperiode zullen wij een Barnevelds eitje gaan bakken met onze 

burgemeester.

4.  Samen met de Raad van Elf zullen wij het vernieuwde dierenparkje op een 

symbolische wijze openen.

5.  Dat wij er samen met alle Toet’nbloazers een machtig mooi carnavalsjaar van zullen 

maken.

6.  Wij gaan er voor zorgen dat door middel van een reanimatiecursus de Raad van Elf 

veilig de carnaval doorkomt.

7.  Tijdens één van de vele bouw- en knutsel/naai avonden in de hal, zullen wij voor de 

inwendige mens zorgen, zodat iedereen vol energie verder kan bouwen en knutselen.

8.  Op 13 maart 2020 zullen wij, met zoveel mogelijk Toet’nbloazers, meedoen aan 

NLdoet van het Oranje Fonds. Dit ten behoeve van onze vereniging en een goed doel 

in Borne.

9.  Dat wij zaterdag 4 april in heel Borne chocolade paaseitjes gaan verkopen voor een 

goed doel, waarbij alle Toet’nbloazers mee kunnen helpen.

10.  Op donderdag 19 december gaan wij ons, samen met de Jonkheer en Jonkvrouw, op 

glad ijs begeven en ons 111% in zetten om Curling Kampioen van Borne te worden.

11.  Na de zware carnavalsdagen zullen wij, op de mountainbike, de Raad van Elf weer 

helemaal fit maken. Dit alles onder de bezielende leiding van de Veldmaarschalk van 

het Twickelse bos.

Dit alles doen wij onder onze lijfspreuk:

Met hoge spanning en een blad vol bier,

maken wij dit carnaval onmeunig veel plezier!!!

DE TOET’NBLOAZERS
Stadsprins Dennis I
In het dagelijks leven is Stadsprins Dennis I beter bekend als Dennis Siero. Dennis is 50 
jaar en woont samen met zijn vrouw Marjolein en zonen Tim en Julian aan de Rogge in 
Borne. Zijn tijd overdag vult hij met zijn werkzaamheden bij Qirion als technisch spe-
cialist. In zijn vrije tijd is hij te vinden langs de velden bij zowel NEO als BVV. Bij NEO 
voetbalt hij in de 35+1 en bij BVV Borne is hij leider/vlagger bij JO-17 1. Daarnaast gaat 
hij geregeld mountainbiken en fitnessen.

Adjudant Tim
Kersverse Adjudant Tim woont samen met zijn vrouw Nadja en hun kinderen Lauren en 
Ruan aan de Vedergras in Borne. Hij is in het dagelijks leven hét gezicht van Mexicaans 
Restaurant Las Carretas in Borne. In zijn vrije tijd stapt hij graag op de mountainbike om 
een rondje te fietsen.

SAMEN GAAN ZIJ DE TOET’NBLOAZERS VOOR ONDER HUN MOTTO:
ÆMET HOGE SPANNING EN EEN BLAD VOL BIER¯

MAKEN WIJ DIT CARNAVAL ONMEUNIG VEEL PLEZIER¡¡¡Æ



PROGRAMMA 

MELBUULKES ¤Ø¤Ø

DONDERDAG 20 FEBRUARI
20.00  Ladysnight   

Residentie café de Klos 
Vanaf 23.00 uur heren ook welkom

VRIJDAG 21 FEBRUARI
21.11  opening  

Residentie café de Klos 
Aansluitend: Kleintje carnaval  
met DJ ERWIN 

ZATERDAG 22 FEBRUARI
12.00  Café de Klos geopend.  
20.45 gekostumeerd  carnaval met DJ ERWIN

ZONDAG 23 FEBRUARI
20.30  Voute Kaarnavals Partij  

met DENNIS VAN DAM

MAANDAG 24 FEBRUARI
Klos de Hele dag gesloten

DINSDAG 25 FEBRUARI
vanaf 17.00  afsluitende carnavalsfeest  

voor alle MELBUULKES
21.11 afsluiting.



Hier staan we dan! Jonkheer Dominic I, 
Jonkvrouw Cindy en Adjudant Danny. Een 
trio bij de Melbuulkes, de wonderen zijn 
de wereld nog niet uit! Wij stellen onszelf 
graag even aan u voor:

Ik ben Dominic ten Bloemendal, 23 jaar oud 
en ik woon natuurlijk in Borne. Ik heb natuurlijk 
een vader die ondertussen een nieuwe vrien-
din heeft, en een moeder die een nieuwe man 
heeft, ook heb ik nog een zus en een tweeling-
broer. Ik heb een vaste baan bij Reinders in Al-
melo en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
gaan karpervissen of een potje FIFA te spelen 
met vrienden. En zeker altijd in voor een feest-
je! Het is een grote eer om Jonkheer te mogen 
zijn bij J.G de Melbroekies, en dát in het 44e 
jubileumjaar! Daarom zei ik ook volmondig ja, 
en ik heb er nog geen enkel moment spijt van 
gehad. De sfeer binnen de groep en op de 
feesten is machtig mooi, we hebben super veel 
plezier met z’n drieën, en ik vind het prachtig 
om aan de top staan van deze mooie groep!

Mijn naam is Cindy Raanhuis, 21 jaar oud en 
woonachtig in Hengelo. Momenteel studeer ik 
nog en werk ik hiernaast bij Vios. Verder doe ik 
graag een drankje met vrienden en ben ik nog 
steeds gek op voetbal. Reizen is iets wat ik heel 
graag doe, en vooral in de toekomst nog veel 
wil gaan doen. Een Hengelose bij een Bornse 
carnavalsvereniging? Ik heb vrijwel mijn hele 

leven in Borne gewoond en natuurlijk carnaval 
gevierd. Het was voor mij dan ook een grote 
verrassing toen ik werd gevraagd om Jonk-
vrouw bij J.G de Melbroekies te worden. Met 
alle enthousiasme zei ik ja, en toen begon het 
grote carnavalsavontuur. Na veel voorberei-
dingen, was het ein-de-lijk 9 november, toen 
begon het 44e jubileumjaar. Ik heb het tot nu 
toe onmeunig naar mijn zijn en daar kan ik 
Jonkheer Dominic, Adjudant “Donny” en de 
Melbroekies voor bedanken. We maken er een 
mooi jaar van!

Ik ben Danny Slagers, ook wel Donny. Ik ben 
21 jaar oud en ik woon in Borne. Ik zit momen-
teel nog op school en werk hiernaast bij de 
Makro in Hengelo. Ik voetbal graag en vind het 
mooi om te gamen met kameraden, en af en 
toe pilsen vind ik ook niet zo erg! Ik ben nu al 
een paar jaar lid van de Melbroekies en vond 
het dan ook prachtig toen ik gevraagd werd 
om de nieuwe Adjudant van de Melbroekies te 
worden, met volle overtuiging zei ik dan ook 
ja! Het is een ontzettende eer om dit, als eerste 
trio in 44 jaar, te mogen doen. Daarom ga ik 
met mijn Jonkheer Dominic 
en Jonkvrouw Cindy een 
ontzettend mooi jubileum-
jaar maken, onder onze 
lijfspreuk:

DE MELBUULKES

ÆOONS HOEF IE NIKS TE VERTELLN¯ 

WIE BINT TOCH NICH TE VEURSPELLN¡Æ

EN DIT ALLES ONDER HET MOTTO……
ÆCARNAVALSERVARING IN OVERVLOED¯ 

DIT TRIO WEET HOE JE FEESTEN MOET¡Æ

J≥G DE MELBROEKIES

Alaaf, Alaaf, Alaaf,

Wij, het 44e prinsenpaar van Carnavals-
vereniging De Melbuulkes willen ons 
graag even aan u voorstellen. Op vrijdag 
8 november 2019 rond 21:11 uur zijn wij 
opgekomen in een bomvol Kulturhus in 
Borne als Prins Koen de 1e, Adjudant Danny 
en Adjudant Tamara!

Prins Koen 1
Mijn naam is Koen Westerbeek, en ik ben ju-

bileum Prins bij CV de Melbuulkes. Ik ben 
45 jaar oud en al 17 jaar getrouwd met 
Nicole. Samen hebben we 2 zoons: Ruben 
(14) en Daan (10). 
In het dagelijks leven verkoop ik golf-
kartonnen verpakkingsoplossingen bij 
DS Smith Packaging in Almelo. We zijn 
gespecialiseerd in alle soorten golfkarton-
nen verpakkingen; van een simpel bruin 
kartonnen doosje tot aan ingewikkelde 
verpakkingsvraagstukken. 
Naast mijn werk ben ik het hele jaar bezig 
met carnaval. Nadat ik 25 jaar lid van de 
Raad van 11 ben geweest, waarvan 17 
jaar als vorst, werd het tijd om een keer 
zelf deze prachtige vereniging aan te 
voeren. Diverse functies heb ik in die 25 
jaar bekleed, maar onderdeel van het 
prinsenpaar ben ik in al die jaren nooit 
geweest. In al die jaren heb ik ook altijd 
fijn samen kunnen werken met veel 
verschillende personen van alle andere 
Bornse carnavalsverenigingen. Daar-
naast ben ik al sinds jaar en dag  lid van 
de wereldwijd vermaarde Visclub zonder 
Hengel, oftewel V.C.Z.H. 
Een jaar of 6 a 7 geleden heb ik met 
toenmalig voorzitter van de Melbuulkes, 
Rob Weinreder, de afspraak gemaakt 
om dit jaar Prins te worden. Over een 
adjudant hoefde ik niet lang na te 
denken. Dit moest Danny Hartkamp 

worden, die van mij 
het voorzitterschap 
van de raad van 11 
had overgenomen. 
Tijdens enkele 
brainstormsessies 
over ons regerings-
jaar kwamen we ook op het idee om een vrouw 
toe te voegen. Hierbij viel al snel de keuze op 
het zusje van Danny; Tamara Hartkamp. Van-
daar dat zij de eerste vrouwelijke adjudant is 
geworden van onze vereniging. 
Wat ben ik super trots om dit jaar prins te zijn 
van deze geweldige vereniging! Samen met 
mijn 2 adjudanten, Danny en Tamara gaan we 
er een onvergetelijk jaar van maken! 

Adjudant Danny
Uiteraard sluit ik me volledig bij Koen aan, wat 
trots dat wij dit jaar voorop in de polonaise 
mogen lopen bij C.V. de Melbuulkes. Even kort 
over mijzelf, ik ben 27 jaar oud en hoop nog 
voor de carnaval na wat klussen in mijn woning 
aan de Coendersstraat in Borne te kunnen 
trekken. Daarnaast opgegroeid bij de Melbuul-
kes, onderdeel van het bestuur en heb de eer 
gehad om voor dat ik adjudant werd 8 jaar lang 
onderdeel van de Raad van 11 uit te mogen 
maken. We hebben al een aantal mooie feesten 
mogen meemaken, maar gelukkig staan er nog 
een aantal meer op de agenda. Samen met alle 
Melbuulkes, Melbroekies, onze zusterverenigin-
gen en uiteraard iedereen die carnaval viert in 
Borne gaan we er dit jaar een grandioos feest 
van maken. 

Adjudant Tamara
Ook ik zal mijzelf kort voorstellen: Tamara 
Hartkamp, 25 jaar en woon samen Merein op 
de Bornsche Maten. In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam als begeleidster bij de JP van den 
Bent stichting. Als prinses van de jeugdtak 
heb ik een aantal jaren geleden al de nodige 
ervaring als hoogheid opgedaan, wat we dit 
jaar nog eens dunnetjes over gaan doen. We 
gaan met elkaar een geweldige carnavalsweek 
tegemoet en hoop dan ook veel van jullie bij 
Residentie de Klos te mogen begroeten. 

PROCLAMATIE
Wij……. Prins Koen de 1e, Baron van Borne, Beschermheer van de kartonnen 

dozen, Ridder van de Ribesstraat en Prins van zijn Adjudanten Danny & 

Tamara, hebben bij gratie en met toestemming van de uiterst slimme en wijze 

keuzecommissie het volgende besloten en proclameren derhalve het volgende:

1.  Dat wij zullen zorgen dat het jubileum jaar onvergetelijk zal worden.

2.  Dat wij ons hard maken om het jaarlijkse forel vissen weer op de agenda 

te krijgen.

3.  Dat wij tijdens de vergaderingen van ons bestuur aanwezig zullen zijn.

4.  Dat wij als trio ervoor zullen zorgen dat er een grote groep met 

vrijwilligers mee gaat naar de TT van Assen.

5.  Dat wij voor een nieuw legendarisch sporttenue zorgen voor onze residentie 

“de Klos”.

6.  Dat wij het eerste Prinsen trio zijn die gezamenlijk tijdens ons regering 

jaar afvallen in plaats van aankomen.

7.  Dat Wie d’r Bie bij een bezoek aan 1 van onze zusterverenigingen zal 

binnen blazen voor een kus van onze adjudant(e).

8.  Dat bij de Rv11 een nieuwe “PINO” komt om wekelijks te vullen, en wij 

deze de 1e keer gevuld zullen overhandigen.

9.  Dat wij in dit jubileum jaar zorg zullen dragen voor een familiedag als 

vanouds.

10.  Dat wij een grandioos weekend weg zullen regelen voor de hele RV11

11.  Dat het afgevallen gewicht in kilo’s van dit trio 1 op 1 wordt omgezet in 

liters bier voor de wagenbouwers 



Stadsfietsen

Kinderfietsen

Stadsfietsen

Elektrische fietsen

Werkplaats

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

1871

 

‘‘tt  HHeeddeevveellddss  BBiioo  EEii  
BBiioollooggiisscchh  pplluuiimmvveeeebbeeddrriijjff  JJaannnniinnkk--SScchhaabbbbiinnkk  

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!! 😊😊😊😊 
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DE PVC VLOEREN SPECIALIST 

VAN TWENTE 



DE KOLKLEU
Beste Mensen!
En voor je het weet is het 2020……..een jaar 
dat nog veel beloften herbergt. Maar daar-
over later meer……. 

2019 is voorbij gevlogen en inmiddels hebben 
we de eerste Gala-avonden ook al weer achter 
ons liggen. Bij de meeste collega-verenigingen 
is er een nieuw Prinsenpaar (soms hele verras-
sende!) gekozen en ook CV de Kolkleu heeft 
afgelopen vrijdag 17 januari een nieuw Prinsen-
paar gekozen……hoewel Prinsenpaar…..
Tijdens een weer drukbezochte Gala-avond 

hebben wij weer afscheid 
moeten nemen van het 
Prinsenpaar van 2019. Prins 
Wouter en zijn adjudant 
Jarno 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 paar 
stond al klaar! 

Met het 33 jarige bestaan dit jaar van de ver-
eniging heeft het bestuur gekozen voor een 
heuse Prinses en Adjudante! Na een geweldige 
presentatie in een bomvol Hof in Huis werd, an-
ders dan andere jaren, de nieuwe Prinses aan 
de aanwezigen voorgesteld. Prinses Carine zal 
samen met Adjudante Rian (allebei geen on-
bekenden in het Bornse Carnavalswereldje) de 
scepter zwaaien over ons Kolkdorp tijdens het 
huidige Carnavalsjaar!  Dit belooft nog wat…..

Voor de Hertmenaren (maar ook zeker daarbui-
ten) zijn zij beiden geen onbekende gezichten.
Carine Huiskes is 28 jaar en heeft jaren ge-
woond aan de Hermerweg 37 (de Haar) maar is 
kortgeleden, om de liefde hoe kan het anders, 
verhuisd naar Harsen. Daar runt zij samen 
met haar vriend Mathijs een melkveebedrijf. 
Daarnaast (ja, Carine is een bezig bijtje) werkt 
zij ook nog bij AgroVision in Deventer en maakt 
zij al jaren deel uit als secretaris van het bestuur 
van CV de Kolkleu en speelt zij heel verdien-
stelijk in de Malletband van de plaatselijke 
Fanfare!
Rian Jannink-Schabbink heeft voor de mees-
te mensen geen onbekend gezicht! In het 

dagelijks leven is zij een trotse Boerin (Pluim-
veehoudster), is 48 jaar en getrouwd met René 
Jannink en moeder van Sjoerd, Simon en Marit. 

33 jarig Jubileum
Het komende jaar viert de vereniging inder-
daad haar 33 jarig Jubileum. Hiervoor is er 
vanuit de vereniging een jubileumcommissie 
opgericht om te brainstormen over de invulling 
van dit feestjaar. En dat het een feestjaar gaat 
worden is zeker!  Inmiddels hebben jullie alle-
maal vast al wel gehoord dat er een geweldige 
verloting (WINKANS 1 op 12!!) wordt georga-
niseerd waarbij de hoofdprijs een reischeque 
ter waarde van € 5.000,-- is. Daarnaast nog 
vele vele mooie prijzen waaronder een laptop, 
televisie, bouwradio en noem maar op….. Ver-
der op in de Sufferd treft u meer informatie aan 
met natuurlijk ook een prijzenoverzicht. Ik zou 
zeggen: Sla uw slag en koop een lot! 

Zoals gezegd vond de Gala-avond weer plaats 
in onze residentie “Hof in Huis”. Inmiddels al 
weer voor het 3e jaar op rij. Het afgelopen jaar 
draaide de hele organisatie als een geoliede 
machine. Dank je wel Martin en Jory, het was 
mede door jullie een fantastische avond!
Ook dit jaar zijn er weer opnames gemaakt van 
de Gala-avond. Helaas is een live-stream ver-
binding niet meer mogelijk door de verscherp-
te wet- en regelgeving maar volgens mij was 
deze dit jaar ook niet echt nodig…….het leek 
wel of echt iedereen er was. Wat een gezellige 
drukte!   Maar wil je toch nog even terugblik-
ken op deze geweldige avond dan verwijs ik je 
graag naar onze website www.dekolkleu.nl. 

Wist u trouwens dat: 
•  De Kolkleu ook dit jaar weer Borne van de 

eieren tijdens de Pasen zal voorzien (zaterdag 
4 april 2020!).

•  Er op zaterdag 16 mei 2020 een feestelijke 
receptie voor genodigden bij onze Residentie 
plaatsvindt ter gelegenheid van ons 33 jarig 
bestaan? 

•  En als klapstuk vindt er op vrijdag 10 juli 2020 
een geweldige Feestavond plaats voor alle 
leden van CV de Kolkleu en de inwoners van 
Hertme. 

Mirjam van Santen
Bestuur CV de Kolkleu

PROCLAMATIE
Wij, Prinses Carine de 1e en adjudante Rian, voormalig jonkvrouw van het Weleveld en 

jonkvrouw van het Hedeveld en de Lodieklanden, beschermvrouwen van het platteland. Heersers 

van Melktap Weleveld en Eitomatiek Hedevelds Bio-ei,  hofleveranciers van Hertmese melk en 

eieren en voorvechtsters van de boerenstand, verklaren als 33ste Hoogheden van CV de Kolkleu  

de volgende 11 punten:

Ten 1e: Zullen wij een speciale cursus regelen, voor de mannen van de RV11, om hen zo een 

goede voorbereiding te gunnen voor hun jaarlijkse uitje, zodat wij als vrouwen met een gerust 

hart mee kunnen! 

Ten 2e: Zullen wij een avond organiseren voor de ouderen en alleenstaanden van Hertme en 

zullen wij hen voorzien van lekker eten. 

Ten 3e: Verwachten wij van het  bestuur dat zij, onder aanvoering van Mark Mekenkamp, 

zometeen gaan optreden tijdens de playbackshow op een door ons gekozen nummer.

Ten 4e: Zullen wij zorgen dat er tijdens de installatie van de stadsprins er voor alle hoogheden 

en de burgemeester, lekkere hapjes klaarstaan met eieren en andere boerenproducten van 

Hertmese bodem!  Want stadsprins Dennis en adjudant Tim kunnen dan wel Barneveldse eieren 

gaan eten met de burgermeester, maar dat kunnen wij natuurlijk veel beter!  

Ten 5e: Zullen wij de lopers van de loopgroep komen aanmoedigen in Albergen en hen van een 

lekker drankje voorzien tijdens de optocht .

Ten 6e: Nodigen wij de grote dansmarietjes uit om bij ons op de wagen te komen tijdens 

optochten én om ook op zaterdag tijdens het carnavalsweekend te dansen! Als tegenprestatie zal 

prinses Carine vanavond ook zelf de gardedans dansen! 

Ten 7e: Zullen wij Ex-prins Wouter en Ex-adjudant Jarno ondersteunen bij een nieuwe poging om 

het paasvuur alsnog tot een succes te maken. 

Ten 8e: Zullen wij de mini-dansmarietjes en begeleidsters trakteren op patat 

en snacks tijdens hun optreden in Fleringen. 

Ten 9e: Zullen wij de twee mooiste optredens van vanavond uitkiezen en 

zij zullen CV de Kolkleu mogen vertegenwoordigen tijdens de grandioze carnavalsavond voor 

ouderen in het Dijkhuis. 

Ten 10e: Zullen wij samen met de RV11 en bestuur de HOP in het retentiegebied een 

opknapbeurt geven.

Ten 11e: Zullen  wij dit jaar de kolkleu laten weten dat ze aan kant moeten voor deze 

boerenmeiden. Wij zullen dat op elk  feestje luid en duidelijk laten horen te beginnen met 

vanavond.  

DE DAMES HEBBEN DIT JAAR ALS MOTTO:
Æ¤ DAMES BIE DE KOLKLEU¯ HET IS ECHT WOAR¡ 

SAMEN VIERT WIE ‹‹ JOAR¡Æ

HEB JIJ ER AL EEN……….
EEN LOT VAN DE KOLKLEU?

Vanwege ons 33-jarig jubileum houden wij 
dit jaar een grote jubileumloterij. Tijdens de 
Gala-avond op 17 januari bij Hof in Huis is hier-
voor de aftrap gegeven!
Maarre.  heb jij er al één? Een lot van onze 
gigantische jubileum loterij? Nog niet? Wees er 
dan snel bij voordat alle loten verkocht zijn.
En als wij zeggen groot, dan bedoelen wij ook 
groot!
Je koopt een lot voor €50,-- en daarmee speel 
je in alle 5 trekkingen mee. Maar mooier nog 
is dat je ook mee dingt naar de gigantische 
hoofdprijs; een reischeque ter waarde van 
€5.000,--!!!
En dat met een winkans van 1 op 12. Zoveel 
kans om te winnen heb je nergens!!
Bij elke trekkingsronde gaan alle verkochte 
loten weer in de pot. Je dingt dus elke ronde 
opnieuw mee naar mooie prijzen. De trekkin-
gen worden gehouden op 1 mei, 15 mei, 29 
mei, 12 juni, 26 juni en de hoofdprijs wordt 10 
juli getrokken. Alle trekkingen worden gedaan 
onder toeziend oog van notaris Kuhlmann in 
Borne. De trekking is te zien op de Facebook-
pagina van De Kolkleu en daar worden ook de 
winnaars bekend gemaakt. Ook in de Gazet 
van Hertme wordt de uitslag bekend gemaakt 

en de prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Op de gala-avond van De Kolkleu zijn de eer-
ste loten al verkocht. Wilt u ook nog meedoen? 
Dat kan! Neem dan contact op met Renate 
Stokkingreef (via de mail r.d.stokkingreef@
gmail.com). Iemand van de jubileum com-
missie komt dan graag bij u langs. Loten zijn 
contant of via eenmalige machtiging te kopen. 
Als nog niet alle loten verkocht zijn, zullen wij 
vrijdag 7 of zaterdag 8 februari een verkoop 
houden aan de deur. Maar op = op.
Er zijn 5 trekkingen met 8 mooie prijzen. Zie het 
prijzen overzicht op deze pagina. 

En tijdens de 6e en laatste trekking verlo-
ten we een Reischeque twv. €5.000,= !!
De opbrengst van de loterij gaat naar diverse 
jubileumactiviteiten dit jaar, met als knaller het 
jubileumfeest vrijdag 10 juli 2020 waarvoor u 
allen uitgenodigd bent. Mis dit niet, want het 
wordt “...een feest waarvan je morgen 
denkt, was ik maar vrij geweest!”

Dus noteer alvast vrijdagavond 10 juli 
2020 alvast in uw agenda!

Houd de Facebookpagina en website van de 
Kolkleu goed in de gaten!
(https://m.facebook.com/cvdekolkleu)  
of www.kolkleu.nl

VERLOTING CV DE KOLKLEU

 Trekking 1 Trekking 2 Trekking 3 Trekking 4 Trekking 5

1e prijs Acer laptop  Apple iPhone  Tegoedbon Apple iPad Philips koffie-
   Landal Greenparks   espresso-machine
 t.w.v. 449, = t.w.v. 449,= t.w.v. 389, = t.w.v. 429, = t.w.v. 399, =
 
2e prijs DeWalt Bouwradio Smoker BBQ Ballonvaart 25 x bloemen GoPro
   voor 2 pers. bij Erica Action-camera
 t.w.v. 239,= t.w.v. 289, = t.w.v. 327,50 t.w.v. 250, = t.w.v. 229, = 
   
3e prijs 26 x 10 stuks Toegang voor Vleesbonnen van Weekend weg Diner bon van
 ‘t Hedevelds 2-pers. Sauna Slager Kemna bij Voordeeluitjes Rest. Jachtlust
 BioEi Thermen Bussloo t.w.v. 75, = t.w.v. 75, = t.w.v. 75, =

4e prijs Reiskoffer  Weekend weg Kappersbon van JBL Bass High Tea voor
 t.w.v. 79, = bij Voordeeluitjes de Kapperij speaker 2 pers. bij
  t.w.v. 75, = t.w.v. 75, = t.w.v. 75, = de Karmeliet 
  
5e prijs 5 x verse bloemen Diner bon van 5 x gebak bij Gezichtsbe- Parfum bon van
 Erica Rest. Jachtlust bakker Koehorst handeling Mooi! In Borne
    bij Marimé
 t.w.v. 50,=  t.w.v. 50,= t.w.v. 50,= t.w.v. 50,=  t.w.v. 50,=

6e prijs 2 klusuren van  2 klusuren van 2 klusuren van 2 klusuren van 2 klusuren van
 Gerard Tijink Jos te Kiefte  René Jannink Jan Kole René Jannink

7e prijs 2 kratten Vleespakket bij 2 kratten Wijnpakket bij BBQ-pakket bij
 Grolsch bier slager Kemna Grolsch bier de Barrique slager Kemna
  t.w.v. 25,=  t.w.v. 25,= t.w.v. 25,=

8e prijs Bos bloemen Wijnpakket bij  BBQ-pakket bij 2 kratten Bos bloemen 
 van Erica  de Barrique slager Kemna Grolsch bier van Erica
 t.w.v. 25,= t.w.v. 25,=  t.w.v. 25,=  t.w.v. 25,=

Win een reischeque t.w.v. 5000 euro 
in de jubileumloterij van de Kolkleu!

HOOFDPRIJS: REISCHEQUE T.W.V. € 5.000,= 



PROGRAMMA 

DOLDRAEJERS ¤‚¤‚

VRIJDAG 14 FEBRUARI | 19:30 UUR
Gala-avond, aftreden huidige hoogheden, 

bekendmaking Jeugdprins en -prinses 

Locatie: Feesttent a/d Lidwinaweg

ZATERDAG 15 FEBRUARI | 19:30 UUR
Gala-avond, opkomst nieuwe Prins & 

Adjudant 

Locatie: Feesttent a/d Lidwinaweg

VRIJDAG 21 FEBRUARI | 17:45 UUR 
Carnavalsviering 

Locatie: Kerk in Zenderen

VRIJDAG 21 FEBRUARI | 19:11 UUR
Sleuteloverdracht en Krelis ophangen 

Locatie: Gemeentehuis Borne / Rheineplein

VRIJDAG 21 FEBRUARI | AANSLUITEND
Bezoek zusterverenigingen Toet’nbloazers 

& Melbuulkes Borne 

Locatie: Borne

ZATERDAG 22 FEBRUARI | 21:11 UUR
Feestavond met opening Prins & Adjudant, 

bezoek van o.a. SBC en college van 

B&W 

Locatie: Feesttent a/d Lidwinaweg

ZONDAG 23 FEBRUARI | 13:30 UUR 
Optocht met aansluitend Feestmiddag met 

Feest-DJ Ivar & Prijsuitreiking (circa 17:30 

uur)

Locatie: Feesttent a/d Lidwinaweg

DINSDAG 25 FEBRUARI | 11:11 UUR 
Sleuteloverdracht en Krelis verbranden 

Locatie: Gemeentehuis Borne / Rheineplein

DINSDAG 25 FEBRUARI | 13:30 UUR 
Doldwaze Dweilmiddag 

Locatie: Twente

Al 51 jaar weten onze klanten wat service is!

WWW.OUDEMONNINKMOTORS.NL WWW.HARLEYOUDEMONNINKONLINE.NL 

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

 BORN TO RIDE?
RIDE TO BORNE!

RIENTJESOVEN 18, 7621 HG BORNE



J.R. DE DRAEJPIEPERS

EN DIT ALLES ONDER HET MOTTO:
ÆMITCH IS DAN WA DIE KLEINE EN IRIS DIE LANGE¯ 

MEAR VEUR æN FEESTJE BINT WIE NIET BANGE¡Æ

Carnaval 2020 is van start gegaan met 
de opkomst van onze Jonkheer en 
Jonkvrouw, Mitch en Iris, de hooghe-
den van J.R. De Draejpiepers. Zaterdag 
15 februari zullen de nieuwe hooghe-
den van de Doldraejers zich voorstellen 
tijdens de gala-avond. 

Op zondagmiddag 16 februari is de re-
ceptie, waarbij de nieuwe carnavalskrant 
wordt gepresenteerd, de hofauto van Au-
tobedrijf Zuithof onder het doek vandaan 
wordt getoverd en we bovenal een enorm 
gezellige middag hebben voor alle leef-
tijden. Het springkussen en de spelletjes 
onder leiding van onze kindercommissie 
zorgen ervoor dat kinderen een leuke 
middag hebben, muziek, gezellige men-
sen en een geopende tap doen de rest.

Op 23 februari vindt de optocht in Zen-
deren plaats. We hebben al aardig wat 
inschrijvingen binnen gekregen via de 
site, maar tot 17 februari kun je je nog 
opgeven via www.doldraejers.nl/optocht. 
Aansluitend is er weer feest in de tent met 
o.a. de afscheidstour van feest-DJ Ivar, die 
binnenkort alleen nog te zien is als Boer 
Bennie! Tot 23 februari in de feesttent aan 
de Lidwinaweg!

DANKWOORD HOOGHEDEN 2019
Het is alweer een jaar geleden dat we 
nog druk bezig waren met o.a., de 
laatste foto’s, onze opkomst, 
de muziek, de act met 
onze kinderen. 
Allemaal in 
het 

geheim waarbij bijna niemand iets mocht 
weten. We moeten toegeven dat het dit 
jaar wel een stukje relaxter is. Bezoekje 
hier, biertje daar, bezoekje daar, biertje 
hier. Het is te doen! Maar wat een jaar 
hebben wij gehad. Beginnend met onze 
opkomst waarbij wij super trots waren op 
onze kinderen Maud, Jelte, Douwe en 
Siem toen zij tevoorschijn kwamen uit het 
karretje! “Woar bint die dan van?” was 
een veel gehoorde vraag. Aansluitend 
hadden wij te maken met het moeilijkste 
en toch ook misschien wel het meest 
speciale moment in onze regeerperiode. 
De woorden gericht aan Michel. Door de 
positieve reacties hierop wisten wij dat wij 
een goede keuze hadden gemaakt en dat 
wij het afgelopen jaar als trotse Prins en 
Adjudant door het leven konden gaan. 
Het staat en draait natuurlijk allemaal met 
vele vrijwilligers 
die zich op 
allerlei wijzen 
inzetten voor 
het carnaval 
in Zenderen. 
Of het nu de 
patatbakkers van KoorMix zijn, de vrijwilli-
gers van het geluid, de mensen achter de 
bar, of welk commissielid dan ook, alleen 
samen is het mogelijk om zoiets te reali-
seren in ons kleine dorp. Langs deze weg 
willen wij dan ook iedereen ontzettend 

bedanken! Het was een top carnavalsjaar, 
wij hebben genoten. 
Wij hopen dat de nieuwe hoogheden het 
carnaval dit jaar net zo mogen ervaren als 
dat wij hebben gedaan. Dat ze kunnen 
genieten, lachen, beleven en feesten net 
als wij, want…. echt… het was top!
Driewerf Alaaf van ex-Prins Tom II en 
ex-Adjudant Martijn

JONKHEER MITCH 
Jaajaa daar ben ik dan eindelijk: Jonkheer 
Mitch I. Voor diegene die mij nog niet 
kennen zal ik mijzelf even voorstellen. 
Mijn naam is Mitch Wennekink en ik ben 
23 jaar oud. Ik woon aan het Erve Escher 
te Zenderen, samen met mijn ouders 
Marc & Anita Wennekink en mijn twee 
jongere broertjes Rico & Elia. Ik werk bij 
Kara Energy Systems te Almelo. Momen-
teel ben ik vanuit Kara met een opleiding 
gestart, namelijk Allround Constructiewer-
ker. Ik verwacht deze opleiding, tussen 
alle carnavalsactiviteiten door, dit jaar af 
te ronden. 
In mijn vrije tijd zijn er nog een aantal 
hobby’s waar ik me graag mee bezig 
houd. Ik voetbal in het eerste elftal van 
Zenderen Vooruit, ben sinds dit jaar Voor-
zitter van J.R. De Draejpiepers en ook ben 
ik actief als begeleider bij Jong Zenderen. 

Nu het na maandenlange geheimhouding 
eindelijk bekend is, heb ik natuurlijk ont-
zettend veel zin om er een knallend jaar 
van te maken. Dit samen met alle andere 
carnavalsvierders en natuurlijk met mijn 
Jonkvrouw Iris.

JONKVROUW IRIS
Hallo allemaal! Niet te geloven dat ik nu 
iets over mijzelf mag schrijven! Maanden-
lang moesten we ons stil houden, smoes-
jes bedenken en stiekem afspreken, maar 
eindelijk mag ik het aan jullie vertellen; 
de nieuwe Jonkvrouw van 2020 ben ik! Ik 
ben Iris Post, 20 jaar en woon in Zenderen. 
Ik woon nog thuis samen met mijn ouders, 
met mijn broertje Julian en onze hond 
Noor. Afgelopen zomer had ik Marieke in 
de keuken staan, die mij tussen neus en 
lippen door kwam vragen of ik Jonkvrouw 
wilde worden. Na kort te hebben nage-
dacht, werd ik steeds enthousiaster en 
was mijn antwoord; JA GRAAG! Zo’n kans 
krijg ik niet weer!
Om maar gelijk met de deur in huis te val-
len, carnaval zit in hart en nieren als je kijkt 
naar ons gezin. Veel mensen zullen mij 
kennen en/of herkennen van mijn ouders, 
Erik-Jan Post en Astrid Post-Ebbers, zij als 
onder andere oprichters van de Jonge-
renraad de Draejpiepers, 10 jaar geleden. 
Ik ben ontzettend blij en dankbaar en kan 
niet wachten om er met zijn allen, maar 
vooral met mijn Jonkheer, een prachtig en 
onvergetelijk jaar van te maken!DOLDRAEJERS



Loat ‘t oe hènig 
an kapot kokk’n

De Bieffel 3, Borne
T  074 - 266 29 05
E  verkoop@vanuhm.nl

Ga naar vanuhm.nl en ontdek
ons uitgebreide assortiment. 

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!

Reparatie

op

locatie! UUww vvaakkaannttiiee 
bbeeggiinntt bbiijj oonnss!! 

Loat ‘t oe hènig 
an kapot kokk’n

De Bieffel 3, Borne
T  074 - 266 29 05
E  verkoop@vanuhm.nl

Ga naar vanuhm.nl en ontdek
ons uitgebreide assortiment. 



C.V. De Toet’nbloazers C.V. De Melbuulkes K.v. De Angorageiten C.V. De Doldraejers C.V. De Kolkleu Stichting Borns Carnaval

CARNAVAL 2020
                       BLOAS ONS D’R MOAR IN!

De
Angorageiten

K V..
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Zaalopbouw Hof in Huis

Bezoekt K.V. de Angorageiten

Bezoekt K.V. De Angorageiten en C.V. De Toet’nbloazers

Rondgang met college van B&W langs  de diverse residentiesLunch Sponsordorp

Opening Residentie Platenkamp

Oalerwets Carnaval bie Plaat’nkamp

Toet’nbloazers Kindercarnaval Residentie Platenkamp

Rosenmontag mittag Residentie Platenkamp

Toet’nbloazers Carnaval Residentie Platenkamp

Gekostumeerd Carnaval met DJ ERWIN

Voute Kaarnavals Partij met DENNIS VAN DAM

Afsluitend Carnavalsfeest voor alle MELBUULKES De Klos

Opening Residentie De Klos Kleintje carnaval

Opening Residentie Hof in Huis

Carnavaloptocht Zenderen

Carnavaloptocht Zenderen

Rosenmontag optocht Rheine Bezoekt C.V. De Nettelkörnkes

Bezoekt C.V. De Toet’nbloazers

Kindercarnaval met clown Henkie

Bezoekt C.V. de Doldraejers

Bezoekt Toet’nbloazers & Melbuulkes Borne

Feestavond met opening Prins & Adjudant Feesttent a/d Lidwinaweg

Carnavalsoptocht Zenderen aansluitend Feestmiddag met Feest-DJ Ivar & Prijsuitreiking 

Doldwaze Dweilmiddag Kleintje Carnaval en Afsluiting Residentie Platenkamp

Opening Residentie De Steeg op verrassende wijze

(R)ADJE VOOR DE SFEER! De Steeg

GEITENBENDE 10th Anniversary

Carnavalsmis 
Kerk in Zenderen

Sleuteloverdracht en 
Krelis verbranden

Gemeentehuis

Sleuteloverdracht 
Gemeentehuis

Ladiesnight Residentie De Klos - Heren welkom vanaf 23.00 uur

DE GROTE 
BORNSE 

CARNAVALS
OPTOCHT

OPTOCHT P(O)ARTY

Café de Klos geopend

K.V. De 
Angorageiten

Evers aan het roer!

Dit jaar zijn we weer op zoek gegaan naar een ludiek en 
grandioos driespan die willen regeren over de Geiten.  
Wat is nou leuker dan een compleet gezin aan het roer te hebben 
staan. De keuze was snel gemaakt, namelijk: 

Koning Bart, Adjudant Eef en Adjudante Marlie!

Natuurlijk mag hofprinses Liz niet ontbreken!
De Koning en Adjudanten zijn geen onbekenden bij K.V. de Angorageiten. Alle 
drie zijn ze al jaren lid van de meest eigenwijze karnavalsvereniging.

Dit doen ze onder het motto:
‘Met de brommer, trekker, fiets en bloempot,
giet wie dit joar veel bier door de strot!’

Karnavalsweekend-agenda bij 
Grand Cafe de Steeg!

Vrijdag 21 februari 
Vanaf 20:00 uur

Opening Steeg op 
verrassende wijze!

Zaterdag 22 februari 
Vanaf 12:30 uur
Optocht p(o)arty!

Zondag 23 februari 
Vanaf 15:30 uur

(R)adje voor de sfeer!
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Optocht Hertme

Carnaval tot in de kleine uurtjes Hof in Huis
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Scooter Service Hengelo 

De grootste in nieuwe

&

gebruikte scooters

Meer dan 100 scooters op voorraad!

ww.scooterservicehengelo.nl
Turbinestraat 20, 7556 RB Hengelo

AGM
Peugeot
Piaggio
Kymco
Razzo
  Sym 

Turbho
Vespa
Aprilia

Het adres voor alles wat scooter is!

AGM

Peugeot

Piaggio

Kymco

Razzo

Sym

Tubho

Vespa

Aprilia 

IJzer- en metaalrecycling 

Auto-demontage 

Kijk op de website
kulturhusborne.nl

neem contact op
074 - 265 72 00

of kom langs
Marktstraat 23, Borne

Vier carnaval met de confetti 
van Kulturhus Borne!

Deldensestraat 18, 7621 EJ Borne
Tel. 074 - 2660484

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
08.30 - 12.30 uur  - 13.30 - 18.00 uur 
Zaterdag  en dinsdagavond op afspraak

PRINS BERNHARDLAAN 2
7622 BG BORNE
TEL. 06 53384818

PRINS BERNHARDLAAN 2
7622 BG BORNE
TEL. 06 53384818



BESTUUR STICHTING BORNS CARNAVAL

COMMISSIELEDEN

BESTUUR SBC 
Henk van den Berg 
Monique Steenbergen 
Monica Dost 
Marten ter Haar 
Raimund Roessink 
René Jannink 
Alfons Nijland 
Gerben Besselink                     
Erik Rouhof 
Frank Morssink 
Ann Kollen
 
SPONSOR/KRANTEN-COMMISSIE 
Alfons Nijland 
Frank Morssink

OPTOCHT-COMMISSIE 
Monica Dost
Richard Pieterson
Aniek Oltheus
Jeroen van der Aa
Anouk Mazeland
Bastiaan Mul
Arjen Cornax
Erik klein Bleumink 
Martin ter Braak
Anthonie Dat
Niels van den Berg
Kyllian ter Brugge
Bas Knuif

INSTALLATIE COMMISSIE 
Ann Kollen 
Monique Steenbergen 
Monica Dost
 
PR COMMISSIE 
Ann Kollen 
Sanne Teunissen
 
PRINSENKEUZECOMMISSIE 
Peter Korf 
Jan Koehorst 
Grethe Nijhuis

PROGRAMMA BESTUUR

VRIJDAG 21 FEBRUARI 
17.45 uur Carnavalsmis Zenderen 
19.00 uur Sleuteloverdracht  
 Gemeentehuis
20.30 uur  Bezoek aan 
 K.V. De Angorageiten en 
 C.V. De Toet’nbloazers

ZATERDAG 22 FEBRUARI
12:30 uur  Lunch Sponsordorp
13.15 uur   Bornse Carnavalsoptocht 
‘s avonds Rondgang met het college van 
B&W langs de diverse residenties

ZONDAG 23 FEBRUARI
13.30 uur  Optocht Zenderen

MAANDAG 24 FEBRUARI
Rosenmontag Optocht Rheine

DINSDAG 25 FEBRUARI
11.00 uur  Inleveren van de sleutel 
11.11 uur  Verbranden Krelis

OPTOCHTCOMMISSIE
Voor velen van jullie is het begin van de 
carnaval bijna aangebroken, maar voor ve-
len zijn dit ook alweer de laatste paar da-
gen van een mooi carnavalsseizoen. Het is 
bijna weer zover; 

De Grote Bornse 
Carnavalsopstocht 

staat weer voor 
de deur.

Zaterdag 22 Februari is de dag dat velen 
zich weer van hun creatiefste kant zullen 
laten zien. Niet alleen carnavalsverenigin-
gen, maar ook diverse groepen doen weer 
mee.
Steeds meer carnavalisten – ook van bui-
ten Borne – weten de weg naar Borne voor 
de optocht te vinden.
Onze keurmeesters zijn al bij vele vereni-
gingen langs geweest om te kijken wat 
voor moois ze er weer van gemaakt heb-
ben. Vele mooie creaties zijn alweer voor-
bij gekomen en iedereen staat de popelen 
om al dit moois aan u te laten zien.
Maar hoe gaaf is het dat jij ook mee 
doet? Samen met je buurman, buurvrouw, 
schoolvriend of misschien wel je kleine 
zusje? Iedereen is welkom om zich alsnog 
aan te melden voor deelname aan de op-
tocht. Verras jezelf én de vele toeschou-
wers met je deelname en maak niet alleen 
de optocht nog langer en kleurrijker, maar 
ook nog eens kans op leuke geldprijzen.
Let op! Wagens die gekeurd moeten wor-
den kunnen helaas niet meer toegevoegd 
worden.
Er is geen leeftijdsgrens voor de diverse 
categorieën. Wel moet er bij deelname 
van kinderen voldoende begeleiding van 
volwassenen bij zijn.Aan de deelnemers 
wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Alle 
creaties worden beoordeeld door een 
deskundige jury en voor de mooiste crea-
ties is er prijzengeld beschikbaar. 

AFTERPARTY KULTURHUS
Na de optocht is er een feestje bij het Kul-
turhus waar een ieder van harte welkom is. 
Hier vindt onder andere de prijsuitreiking 
plaats voor alle categorieën. Hoe gezellig 
is het om hierbij aanwezig te zijn? Om te 
zien dat die ene loopgroep die jij ook zo 
gaaf vond te zien winnen!
De optochtcommissie wenst een ieder die 
mee doet of komt kijken een ontzettend 
mooi middag toe.Hopelijk hebben jullie 
net zo veel zin aan als ons. Laten we er sa-
men wat moois van maken.

Wil je als nog graag mee doen? Of heb je 
vragen? Dan verwijzen we je graag door 
naar onze website. Alle informatie vind je 
op www.bornscarnaval.nl/optocht 

Tot zaterdag de 22e.

DE JURY
Elk jaar worden de deelnemers van de 
Grote Bornse Carnavalsoptocht beoor-
deeld voor de prijsuitreiking. Dit gebeurt 
door een enthousiaste jury. Deze jury 
bestaat uit 9 personen. Dit lijkt een groot 
aantal, maar 9 juryleden komt een objec-
tieve en evenwichtige beoordeling  ten 
goede. Daarbij is onafhankelijkheid een 
vereiste. Geen van de juryleden is bij een 
carnavalsvereniging actief betrokken, wat 
van groot belang is voor de onpartijdig-
heid en een eerlijke jurering. 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE JURY
De jury heeft voor de beoordeling een 
aantal aandachtspunten afgesproken waar 
specifiek op wordt gelet. Dit betekent 
dat per onderdeel door alle 9 juryleden 
een eigen beoordeling wordt gegeven 
op een schaal van 1 tot 10.  Binnen elke 
categorie wordt op verschillende onder-
delen beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld  
gekeken naar een carnavaleske uitstraling 
en afwerking. 
Na afloop van de optocht komen de jury-
leden bijeen om de beoordelingen te ver-
gelijken en te overleggen. Eerst worden 
per jurylid de totaaltellingen gemaakt en 
daarna worden deze van alle 9 juryleden 
bij elkaar opgeteld . Uiteindelijk leiden de 
meeste punten tot de winnaars.

Punten waar de jury niet blij van wordt is 
overmatig geluid uit de muziekboxen en 
gebruik van alcohol tijdens de optocht. 
Dat laatste is trouwens ook verboden. 
Kortom, de jury kijkt ook of de spelregels 
die zijn vastgelegd worden nagekomen 
door de deelnemers. 
Tot slot wordt door de jury in een korte 
formulering opgeschreven waarom er 
een prijs is gewonnen. Deze motiverin-
gen worden bij de prijsuitreiking altijd 
toegelicht. Omdat de jury al enkele jaren 
samenwerkt is het fijn te kunnen consta-
teren dat er meestal overeenstemming is 
over wie in de prijzen vallen.
Mocht het voorkomen dat er twee prijs-
winnaars zijn met het zelfde aantal punten, 
dan wordt daarover met elkaar gesproken 
aan de hand van gemaakte foto’s tijdens 
de optocht.  Dit overleg leidt uiteindelijk 
tot wie de beste van de twee is.

NAUW BETROKKEN BIJ DE 
ORGANISATIE
Enkele weken voor de carnavalsoptocht 
komt de jury bij elkaar om met enkele 
bestuursleden en de optochtcommissie 
te praten over mogelijke wijzigingen 
en nieuwe ontwikkelingen. Ook na de 
carnavalsoptocht komt deze groep weer 
bij elkaar om te evalueren. Samen wordt 
bekeken wat goed ging en wat beter kan 
voor een volgende keer.
We kunnen vaststellen dat de werkwijze 
van de jury tot op heden nooit een  punt 
van discussie is geweest. Ook tijdens de 
laatste bijeenkomst begin januari is vast-
gesteld dat we dit jaar op dezelfde wijze 
als voorgaande jaren gaan jureren.
Ook dit jaar wordt het vast weer een 
mooie optocht. Wat ons betreft zonder 
spuitbussen, die helaas tot veel schade 
aan auto’s en wagens kunnen leiden. We 
wensen u allen een mooie optocht en veel 
plezier.

Namens de jury,
Frans Edelijn

OP DE FOTO
Wout Ellenbroek, Frank Morssink, 
Laurens oude Bruil, Ann Kollen, 
Raimund Roesink, Monica Dost, 
Marten ter Haar, Monique Steenbergen
Erik Rouhof, Rene Jannink, Henk van den Berg,
Alfons Nijland, Sven Koebrugge en 
Gerben Hesselink

@bornscarnaval

@bornscarnaval
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13.15 uur

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

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

ONTBINDING 
bij ‘t Kulturhus waarna aftocht via De Grotestraat

ROUTE GROTE BORNSE 
CARNAVALSOPTOCHT

ZATERDAG ¤¤ FEBRUARI ¤‚¤‚¡

route

opstelroute

aanrijroute opstellen

dorsetplein einde route 
ontbinding via grotestraat

ADVERTEERDERS BEDANKT˘ 
MEDE DOOR U WORDT 

DE BORNSE CARNAVALSOPTOCHT 
MOGELIJK GEMAAKT˘

Aannemersbedrijf ter Horst
Aquamar Vastgoed
Audio Music
Autopartner Twente
Ben Dashorst
Bennie Wilmink Hengelo
Blush by Charel
Boomkamp Schilders
Bouwondermeming Oude Wol-
bers
Bucon Wand- en Dakbeplating
Café de Klos
Cafetaria De Zonnebloem
Carnavalsland
CCT
Chemical Partners
Cornax
De Barrique
De Boer Wonen
Deterd Mode

Efde Autoschade
Electro World Bas Baake
Erica bloemen & Interieur
Eurosport
Gerard Tijink
Grand cafe de Steeg
Hako Infra
He-As Lingerie Bad- en Nacht-
mode
Heidevelds t 
Intermontage Leurink Twente 
B.V.
Jachtlust
John Speckmann
Kachelhuis
Keukenhuis Rijssen
Kir Royal/Platenkamp
Knoef Ijzerwaren
Koehorst
Kulturhus Borne

Las Carretas / ll Tartufo
Lemerij
Letteboer computers
Loohuis Installatietechnieken 
B.V.
LOXAM
Marbeco 
Matthijs Boomkamp
Melbuuskes/ Bleeker
Morselt Mode
Nieuwkamp Natuursteen
Oude Monnink Motoren
Peter Dost
PH Techniek
Platvoet bouw
Plus Huls / Plus Wallerbosch
Postel Tent verhuur
Preston Palace
Rene Jannink Timmerwerken
Schildersbedrijf Leverink

Scooter Service Hengelo
Slagerij Kemna
Sloot 2 Wielers
Stomerij – Wasserij Peter Korf
Taxi Konink
Ter Braak Trimsalon
Topsun
Tropictrees
Tui Reisburo
V&W Bouw
van de Logt Bouw
Van Engelen
Van Uhm
Vincent Ellenbroek
Vleeshouwerij Saasveld
Vloer beter
Voskamp
Vossebeld
Zuivelhoeve
Zijlstra Automotive
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- AAllllee  ttooppmmeerrkkeenn  aappppaarraattuuuurr,,  kkeeuukkeennss  eenn  wweerrkkbbllaaddeenn  
- MMaaaattwweerrkk  uuiitt  eeiiggeenn  wweerrkkppllaaaattss  
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- AAllllee  RRaall,,  SSiikkkkeennss  ooff  NNCCSS  kklleeuurreenn  lleevveerrbbaaaarr  
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- EEiiggeenn  mmoonnttaaggeetteeaamm  
- GGéééénn  aaaannbbeettaalliinngg  LIKE ONS OP FB  /KeukenhuysRijssen 



MATTHIJS BOOMKAMP
TIMMERWERKEN & INTERIEURS 

MATTHIJSBOOMKAMP.NL

MATTHIJS BOOMKAMP TIMMERWERKEN | BURENWEG 54 | BORNE 
06 13 11 83 74 | INFO@MATTHIJSBOOMKAMP.NL 

OOK EEn InTERIEUR OP MAAT?

GROTESTRAAT 199-205 BORNE | BISSCHOPSTRAAT 5-7 OLDENZAAL

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

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

ASN Autoschade
Bleeker Hengelo

                              
Boomkamp Schilders 
 

- Renovatie    - Behangwerk 
- Onderhoud    - Beglazing 
- Nieuwbouw    - Stucwerk 
- Kleur- onderhoudsadvies  - Sierlijsten 
- Wand- plafond en vloerafwerking - Spuitwerk 

  
 
Adres: Scholtensoven 6k te Borne 
Telefoon: 074 – 250 26 20   
E-mail: info@boomkampschilders.nl 
 

HHeeddeevveellddsswweegg 1199 –– 77662266 NNDD HHeerrttmmee 

0066--5511444455991155 // 00774422666622556633 

rreenneejjaannnniinnkkttiimmmmeerrwweerrkk@@kkppnnmmaaiill..nnll 

VVoooorr aall uuww BBOOUUWW--kklluusssseenn eenn aaddvviieess!!  



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

 





www.hakoinfra.nl Tel. 06 238 567 62 Nieuwe Kerkstraat 33 - Borne 
 074 - 266 8818 Mob. 06 21712425

Goudse kaas 
belegen

twents genot 

€ 8,95 per kilo



DE TOETæNBLOAZERS

LEU, LEU, LEU!
Wij hebben er al een aantal geweldige feestjes opzitten, maar nu 
gaat het carnavalsweekend dan toch echt beginnen! Een super 
mooi weekend om naar uit te kijken en we kunnen er nu al niet 
genoeg van krijgen! Samen met jullie maken we er natuurlijk een 
onvergetelijk jaar van en voor de mensen die ons nog niet kennen, 
zullen wij onszelf natuurlijk even voorstellen:

Jonkheer Thijs I
Ik ben Thijs Soer, 24 jaar oud en woon zowel in Borne als Enschede. Ik 
pendel vaak tussen het studentenhuis waar ik woon in Enschede en het 
huis van mijn ouders in Borne. Eind oktober heb ik mijn studie afgerond 
en ben sinds november aan het werk bij YER als consultant. Hier focus 
ik mij op techneuten met een werktuigbouwkundige achtergrond die 
opzoek zijn naar een baan. YER werkt nauw samen met veel verschillen-

de technische bedrijven in de regio, zodat wij 
werkzoekenden altijd kunnen helpen aan een 
uitdagende baan. Mocht je meer informatie 
hierover willen, neem gerust contact op met 
mij!
Carnaval vier ik al sinds ik het mij kan heugen. 
Vanaf mijn 10e was ik lid van de ‘Knooi-
kearls’ waarbij wij met een groep kinderen 
jaarlijks wagens bouwden en zelfs in 2008 
de eerste prijs hebben gewonnen van de 
kinderwagens met de optocht. Je zou het 
niet verwachten, maar onder leiding van het 
creatieve brein van Lex bouwden wij jaarlijks 
een skelter om tot een dikke praalwagen. 
Toen we allemaal ouder werden, fuseerde de 
‘Knooikearls’ met de ‘Schöppe’ wat uiteinde-
lijk onderdeel werd van CV de Toetn’bloazers. 
Een echte jongerentak bij de Toet’nbloazers 

was geboren. Toen ik 16 werd kreeg ik de eer om lid 
te worden van de Jongerenraad van Elf. Hier heb ik 8 

jaar met erg veel plezier bijgezeten en was ik bijna altijd 
wel van de partij. Een paar jaar ben ik ook penningmees-

ter geweest en regelde ik met een paar jongens de drank 
tijdens busreizen/optochten voor hele scherpe prijzen! Inmid-

dels ben ik natuurlijk Jonkheer en kan ik niet wachten om samen met de 
mannen van de Jongerenraad er een knaljaar van te maken.

Jonkvrouw Marloes
Ik ben Marloes Brouwer, 25 jaar oud en ik kom uit Borne. Samen met 
mijn zusje woon ik bij mijn ouders op de Stroom-Esch aan de Rogge. 
Waar dit jaar twee hoogheden te vinden zijn. Want stadprins Dennis l is 
mijn buurman, dus dat is natuurlijk dubbelfeest! Sinds juli mag ik Frank 
Koster mijn vriend noemen en ben ik dus ook veel te vinden aan de 
Tichelweg. Eind augustus heb ik de PABO afgerond en word ik door het 
detacheringsbureau TotMaandag gedetacheerd als leerkracht. 
Carnaval heb ik altijd als een leuk feestje beschouwd en ik was tijdens 
het carnavalsweekend dan ook vaak te vinden in Borne en Oldenzaal. 
Eva Korf nam mij een aantal jaren voor het eerst mee naar alle andere 
geweldige feestjes, zoals het gala van de Toet’nbloazers. Ik voelde daar 
voor het eerst het geweldige verenigingsgevoel, waardoor ik steeds va-
ker mee werd genomen door Eva. Zo werd ik ook meegenomen naar de 
opkomst van de Jonkheer en Jonkvrouw 2017. Tot mijn grote verbazing 
bleek dit mijn eigen ZUSJE te zijn! En zij bleef die avond maar beweren 

dat ze naar het Casino ging met Olav Bakker: haar vriend. Nee, ik had dit 
echt nooit verwacht en wat was ik trots op haar. We hebben dat jaar een 
geweldig carnavalsjaar gehad en sindsdien ben ik binnen de vereniging 
ook steeds actiever geworden. Vorig jaar werden Eva en ik benaderd 
door Joyce Assink om de dansmarietjes te gaan begeleiden. Dat was 
natuurlijk niet iets om over na te denken en daar heb ik dan ook meteen 
ja opgezegd. 
Een aantal maanden geleden werd ik gebeld of ik Jonkvrouw wilde 
worden. Dit was een grote verassing voor mij, maar ook iets waar ik niet 
over na hoefde te denken. Anouk zat naast mij toen ik werd gebeld en 
ik besloot dit nog eerst even kort met m’n ouders te overleggen en ook 
zij waren meteen enthousiast. Een uur later belde ik terug om te zeggen 
dat ik dat super graag zou willen!
Anouk wist natuurlijk wat ik door zou maken en wat was het fijn dat zij 
het al wist, want ik vond het al erg genoeg om iedereen voor de gek te 
moeten houden. Zij heeft mij echt gesteund met het geheimhouden en 
het zoeken van de juiste jurk tot het oefenen van het opkomstwoordje! 
Nu het allemaal bekend is, kijk ik uit naar alle geweldige feestjes die nog 

komen gaan en samen 
met mijn fantastische 
Jonkheer een de Raad 
van Elf maken we er een 
GEWELDIG carnavalsjaar 
van!!

Onderscheiding
Onze onderscheiding be-

staat uit persoonlijke onderdelen die samen een mooi geheel vormen. 
Zo verwijst de grote hooiberg naar onze tijd op Basisschool de Hooi-
berg, waar wij jaren bij elkaar in de klas hebben gezeten. De wereldbol 
en paspoort verwijzen naar onze passie voor reizen. Zo zijn wij bijvoor-
beeld beide een lange periode in Zuid-Afrika geweest en heeft Marloes 
drie maanden doorgebracht in Suriname.  De veer is een verwijzing naar 
het werk van Marloes; juf voor de klas en een verwijzing naar de voor-
malige pennentoko van Thijs. Het vliegende papiertje is ook weer een 
verwijzing naar het onderwijs en natuurlijk naar het reizen. Het koffertje 
is het logo van het album ‘All That You Can’t Leave Behind’ van U2, de 
favoriete band van Thijs. Wat natuurlijk ook weer slaat op onze passie 
voor reizen. In het koffertje staan 4 jaartallen: 1977 Was het jaar dat de 
opa van Thijs, Bertus Baartman, Stadsprins was. 2008 Was het jaar dat de 
oom en neef van Thijs, Frits en Max Baartman, Stadsprins en Jeugdadju-
dant waren. 2014 Was het jaar dat de broer van Thijs, Lex, Jonkheer was. 
2017 Was het jaar dat de zus van Marloes, Anouk, Jonkvrouw was. 

Zin in!!
Na onze ludieke opkomst en de eerste geweldige feestjes hebben wij er 
super veel zin om er een ontzettend gaaf carnavalsjaar van te maken! Dit 
doen wij natuurlijk niet alleen, maar natuurlijk ook stadsprins Dennis l, 
adjudant Tim, de jongerenraad en de hele vereniging! Want wat hebben 
wij tijdens onze opkomst gemerkt dat dit zo’n geweldige vereniging is! 
We maken er met elkaar een jaar van om nooit meer te vergeten!  

DIT DOEN WE DAN NATUURLIJK ONDER ONZE LIJFSPREUK:
ÆMET DISSE TWEE HOOIBERGERS OET DEZELFDE KLAS¯ 

GOAT WIE DIT CARNAVALSJAAR VOL GAS¡Æ

ALLE INFO OP EEN RIJTJE 
-  De toegang is gratis….. een vrije gift graag!!
- Locatie: Residentie Platenkamp
- Zaal open:   14:00 uur
- Start programma:  14:30 uur
- Einde:   17:00 uur
- Dresscode:   Verkleed

Dit jaar organiseert carnavalsvereniging 
De Toet’nbloazers wederom een 
geweldige kindermiddag voor alle 
kinderen in Borne en omstreken. 
Je hoeft geen lid te zijn van een 
vereniging om erbij te zijn. Het belooft 

een hele gezellige middag te worden 
met veel muziek, dansen en leuke 

spelletjes. Wil je dit niet missen? 
Geef je dan snel op voor de 
Kindermiddag bij Platenkamp.

GROOT FEEST VOOR DE 
KLEINSTE FEESTVIERDERS

De kindermiddag is een groot feest 
voor de kleinste carnavalisten. Daarbij 

is iedereen van harte welkom. Voorop 
in de polonaise gaan elk jaar weer de 

jeugdhoogheden van carnavalsvereniging 
De Toet’nbloazers. Dit jaar zijn dat 
Jeugdprins Sten, Jeugdprinses Lauren 
en Jeugdadjudant Ruan. Samen met hun 
eigen jeugdraad en de mini dansmarietjes 
maken ze er een grandioos feest van. 
Natuurlijk komen Stadprins Dennis en 
Adjudant Tim ook nog op bezoek. 

OPGEVEN IS VERPLICHT
Alle kinderen zijn allemaal welkom in 
de grote tent bij café Platenkamp. Het is 
wel aan te raden om op tijd te komen, 

want dan hoef je niks te missen! Het 
programma blijft een verrassing, maar één 
ding is zeker; het wordt één groot feest!

Heel graag tot ziens op zondag 23 
februari 2020. Vergeet ook vooral niet al je 
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, 
buurjongens en buurmeisjes op te geven! 
Zij zijn namelijk ook allemaal van harte 
welkom.

OPGEVEN KAN DOOR EN APPJE TE 
STUREN AAN DE KINDER COMMISSIE 
OP 06-28892458. JE KRIJGT ALTIJD 
EEN BEVESTIGING

KINDERMIDDAGCOMMISSIE
Irene van Raaij, Aniek Olthues, Babette 
Born, Nadja Smithuis en Ann Kollen

ZONDAG 

¤‹ FEBRUARI

KINDERMIDDAG VOOR 
ALLE KINDEREN BORNE 

EN OMSTREKEN



Op de entree van
het zwemparadijs

Kinderen 3 t/m 10 jaar €2,50 korting. Uitsluitend geldig op de
standaard entreeprijs van het zwemparadijs, niet op het avondtarief.
Geldig t/m 31 december 2020 m.u.v. feestdagen. Niet i.c.m. andere acties.

Korting

€5,-
Max. 4 pers.

Op de entree van
de indoor kermis

Uitsluitend geldig op de standaard entreeprijs van de indoor kermis. 
Geldig tot 31 december 2020 m.u.v. feestdagen. Niet i.c.m. andere acties.

Korting

25%
Max. 4 pers.

Op alle
kinderfeestjes

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting op kinderfeestjes.
Geldig tot 31 december 2020 m.u.v. feestdagen. Niet i.c.m. andere acties.

Korting

10%
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20
20
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K-

20
20
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K-

20
20

Kortingsbonnen



CV DE MELBUULKES AL ›› JAAR
EEN BEGRIP IN BORNE

CV De Melbuulkes, een ver-
eniging die niet meer weg te 
denken is uit het Bornse car-
naval. Dit jaar viert de vereni-
ging haar 44 jarige jubileum. 
Dat doen we onder leiding 
van Prins Koen, zijn Adjudant 
Danny én Adjudante Tamara. 
Voor het eerst staan er maar 
liefst drie hoogheden aan de 
top. Samen met hen én de 
hoogheden van de Melbroe-
kies, ook een trio, vieren wij 
ons jubileumjaar.

Hoe het begon
44 jaar geleden, (4x11, een be-
grip in de carnavalswereld) is 
onze vereniging officieel op-
gericht volgens de papieren 
van de notaris, de zogenaam-
de statuten, die we gedeeltelijk 
nog steeds als leidraad in onze 
vereniging gebruiken. Eigenlijk 
bestaan we al sinds 1965, toen 
de vereniging mondeling is 
opgericht door een club wijze 
mannen in café Rooie Hein, aan 
de Grotestraat in Borne. Helaas 
is deze allereerste residentie af-
gebrand.
Na vele omzwervingen van zo-
wel bouwlocaties als residenties 
in de afgelopen jaren, zitten we 
de afgelopen 20 jaar in onze 
huidige residentie, café De Klos.

Carnahal
We hebben sinds 5 jaar door 
gezamenlijke inspanningen van 
zowel eigen leden en zuster 
verenigingen een eigen ruimte 
in de Carnahal, waar we onze 
wagens stallen. In de aanloop 
naar de carnaval wordt hier hard 
gewerkt aan dezee carnavalswa-
gens en genieten we met elkaar 
van de gezelligheid die deze 
voorbereiding met zich mee-
brengt.

Melbroekies
We hebben inmiddels zelfs een 
jeugdafdeling met een eigen 
bestuur, De Melbroekies. De af-
gelopen jaren is deze groep be-
hoorlijk aan het groeien en zien 
we dat ook de jeugd het Born-
se carnaval een warm hart toe-
draagt. Dat geeft een geruststel-
lend gevoel voor de toekomst.  

Trots!
De saamhorigheid in de vereni-
ging is enorm, dat is echt top. 
Als we terugkijken op wat er 
de laatste jaren is veranderd en 
hoe we ons hier als vereniging 
op hebben kunnen aanpassen, 
kan ik als voorzitter alleen maar 
heel trots zijn. We maken er een 
bijzonder mooi jubileumjaar van 
en wensen iedereen een gewel-
dige carnaval!

Op naar het 55 jarige bestaan!

Met carnavaleske groet,

Erik Rouhof
voorzitter cv de Melbuulkes 



AUDIO / MUSIC

   PRO AUDIO
Koppelsbrink 18 - 7622 CV Borne 

www.audiomusic.nl / info@audiomusic.nl



Sinds 1996 ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
TopSun de meest indrukwekkende Zwembaden, 
Whirlpools en Sauna’s in Nederland. 

Wij beschikken over een breed assortiment van 
kwaliteitsproducten waardoor wij voor iedere wens 
een passend voorstel kunnen maken. Zwembaden, 
Whirlpools en Sauna’s waar u zich geen zorgen meer 
om hoeft te maken!



PETER DOST

BESTRATING
RIOLERING
MINIKRAANVERHUUR

TORENLAAN  74  7559 PB HENGELO - 06 54 93 79 26  
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Automotive

VAKMENSEN IN
MONTAGE & AUTOTECHNIEK

APK   |   ONDERHOUD   |   UITLIJNEN   |   REPARATIES   |   AIRCO   |   BANDEN & VELGEN   |   UITLATEN   |   ACCU   |   VERLICHTING
CHIPTUNING   |   RACE & RALLY   |   DIAGNOSE   |   NAVIGATIE   |   MULTIMEDIA   |   ALARM   |   AUDIO

Zijlstra Automotive   |   De Bieffel 15    |    7622 BM Borne   |   T. 074-247 08 77    |   www.zijlstra-automotive.nl

RECEPTIE

WINKEL - SHOP

WERKPLAATS

AUDIO HOEK

ENTREE

BANDEN MONTAGE

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 fi jne dagen. Alaaf!  www.oude-wolbers.nl


