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D’n Melbuul’nse Sufferd 
is een uitgave van 

Stichting Borns Carnaval



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!



Wat heeft het lang geduurd en wat hebben we er enorm naar uitgekeken! Als trotse Bornenaar 
verheug ik me op het komende carnavalsseizoen. De afgelopen jaren konden we helaas maar 
zeer summier invulling geven aan onze rijke Bornse carnavalstraditie. Ik ben opgelucht en blij 
dat we dit jaar weer als vanouds kunnen genieten van een bijzonder feestelijke opening van het 
carnaval, een ongetwijfeld prachtige optocht, uitbundige gala’s en andere feestelijkheden.

Dit jaar zullen de vele carnavals verenigingen die 
Borne rijk is zich inzetten en veel tijd besteden 
aan hun carnavalsact. Ik ben zeer benieuwd naar 
het ludieke dat de revue zal passeren en hoe 
daarin de zorgen van Nederland en de wereld 
een plek krijgen. Stiekem knijp ik ‘m ook een 
beetje... Hoe zal de spot worden gedreven met 
de gemeente? En wat als het bestuur van Borne 
wordt overgedragen aan de Stadsprins en zijn 
gevolg? 

Ook dat hoort bij carnaval; parodie en persiflage. 
En dat mag. Humor en relativeringsvermogen 
maken het carnaval tot een aansprekend 
volksfeest. Ik ben dan ook trots dat we in ons 

kleine dorp met uitzonderlijk veel vrijwilligers 
deze mooie traditie met verve voortzetten. Daar 
heb ik bijzonder veel respect en waardering voor!

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we 
dit jaar mogen uitkijken naar een groots en 
uitbundig carnaval. Dansen en zingen, dweilen 
en springen. Voor menig Bornenaar worden het 
de mooiste dagen van het jaar. Daar ben ik van 
overtuigd en laten we daar op proosten met 
elkaar. Proosten op het leven. Op elkaar. Op 
carnaval!

Jan Pierik, Burgemeester van Borne

HET GAAT WEER LOSHET GAAT WEER LOS¡¡

BESTE LEZERBESTE LEZER¯̄ HALLO CARNAVALLISTEN HALLO CARNAVALLISTEN
Welkom in deze  mooie, aan deze tijd aangepaste  
d’n  Melbuulnse Sufferd, de jaarlijkse krant vanuit de 
Stichting Borns Carnaval. 

Het gegeven dat u hem nu leest betekent dat onze zo 
langzamerhand “beroemde”  carnavalskrant, 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, na een vervelende periode waarin de Covid 19 
pandemie  twee lange  jaren behoorlijk invloed heeft 
gehad op al onze  activiteiten, weer kunnen doen wat we 
in deze periode het liefst doen  CARNAVAL vieren . Wij 
hebben met ons allen dan ook het gevoel dat we weer 
“los” kunnen de komende weken en daar hebben we 
naar uitgekeken kan ik u verzekeren. 

Er zijn voor dit jaar mooie “partnerships” ontstaan, 
we hebben geweldige afspraken met sponsoren 
waardoor we in het carnaval weekend wederom een 
sponsordorp(tent) kunnen realiseren, waardoor we niet 
alleen aan onze sponsoren een stuk waardering tonen, en 
gelijk de gelegenheid bieden om te “netwerken”, maar 
het geeft ons ook de mogelijkheid om onze gasten op 
waardige wijze te ontvangen. Daarnaast zal deze locatie 
op vrijdagavond ook gebruikt worden als verlengstuk 
van de raadzaal in het gemeentehuis om middels een 
livestream de uitreiking van de stadsleutel aan de 
Stadsprins te kunnen volgen.

 Inmiddels hebben we de jubileum installatie van de  55e 
stadsprins van de gemeente Borne al weer achter ons. 
Zondag  22 januari jl. ontvingen in een bomvol Kulturhus 

Prins Joost 1e en zijn adjudanten 
Wesley en Wouter van CV De 
Toet’nbloazers, de bij dit ambt 
behorende versierselen. Zij zullen 
de sessie 2023 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 17 
februari opstarten met de inmiddels 
traditionele carnavalsdienst  in 
Zenderen,  om 19.00 uur gevolgd 
door de sleuteloverdracht het gemeentehuis. 
Persoonlijk kijk ik al uit naar de grote Bornse 
Carnavalsoptocht die zaterdag 18 februari  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, die twee opeenvolgende optochten 
aan hun bouwvaardigheden voorbij zagen gaan,
verdienen zeker uw aandacht.  Zoals u ongetwijfeld nog 
wel  weet zal er niet meer met snoepgoed gestrooid 
worden 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 
daar past het strooien van snoep definitief niet meer 
bij. 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 onze terugkerende oproep   
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 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” 
voor een ander, dan krijg je dat ook terug

Ik wil afsluiten met alle prachtige prinsenparen een 
geweldig fijn jaar toe te wensen,  waarin plezier, humor 
en gezondheid centraal staan.. Als we dat bereiken is 
carnaval 2023 op voorhand geslaagd.

Henk van den Berg
Bestuursvoorzitter 
Stichting Borns Carnaval





COMMISSIELEDEN
Bestuur SBC:
Henk van den Berg 
Monique Steenbergen 
Monica Dost 
Marten ter Haar 
René Jannink 
Alfons Nijland 
Laurens Oude Breuil
Frank Morsink
Lex Soer
Vanessa Hullegie
Raimund Roessink 
Jordy Oude Vrielink
Erik Rouhof 
Dennis ten Dam
Bart Evers

Sponsor/Kranten-commissie: 
Alfons Nijland 
Frank Morsink
Laurens Oude Breuil

Optocht-commissie: 
Monica Dost
Richard Pieterson
Jeroen van der Aa
Anouk Mazeland
Arjen Cornax
Martin ter Braak
Niels van den Berg
                          
Jeugd afdelingen:
Lex Soer

Installatie Commissie: 
Monique Steenbergen 
Monica Dost
Erna Smits
Anouk Mazeland
 
PR commissie: 
Lex Soer

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

De Grote Bornse Carnavalsopstocht 
staat weer voor de deur.

Zaterdag 18 februari is de dag dat velen zich weer van hun creatiefste 
kant zullen laten zien. Niet alleen carnavalsverenigingen, maar ook 
diverse groepen doen weer mee.
Steeds meer carnavalisten – ook van buiten Borne – weten de weg 
naar Borne voor de optocht te vinden.

Wil je alsnog 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 18e.

Twee seizoenen geen carnaval door Corona zorgen zeker niet 
voor stilstand, in tegendeel! De Stichting Borns Carnaval is ge-
durende deze periode in gesprek gebleven om te kijken hoe we 
carnaval in Borne nóg aantrekkelijker kunnen maken. Ook voor 
iedereen die niet direct bij een vereniging betrokken is! Daarom 
wordt dit jaar voor het eerst een feesttent in Borne geplaatst 
in het carnavalsweekend. In deze tent organiseert het SBC op 
vrijdag een livestream naar de officiële sleuteloverdracht, hét 
startschot van het carnaval in Borne en is ook tijdens en na de 
optocht de tent geopend voor carnavalsvierend Borne. Ook de 
prijsuitreiking zal dit jaar plaatsvinden in deze tent en niet in het 
Kulturhuus.
 
De tent staat op het Dorsetplein en is beide dagen voor iedereen 
toegankelijk. Met een DJ, live muziek en de nodige carnavalsver-
siering is dit op zowel de vrijdag als zaterdag een perfecte plek om 
carnaval te vieren. 
Op vrijdag start ons programma om 19:00u met een livestream van 
de sleuteloverdracht in het gemeentehuis op twee mega schermen 
in de tent. Tussendoor én na de tijd draait onze DJ de lekkerste 
carnavalsknallers. Ook zanger Theodoor komt samen met de Bornse 
carnavalsverenigingen de tent direct na de sleutel overdracht op de 
kop zetten. Het programma op vrijdag eindigt om 22:00u. 

Op zaterdag opent de tent om 13:00u voor iedereen, precies een 
half uur voor het startschot van de optocht die voor de tent langs 
rijdt. Hier is zanger Daniël Oostra van de partij om de tent op z’n 
kop te zetten. Direct na de optocht vindt in de tent de prijsuitreiking 
plaats, waarna het programma rond 17:30u eindigt. Kortom: Trek je 
boerenkiel aan, neem je bloemetjesgordijn mee óf kom in je Wed-
nesday Adams outfit naar onze tent om er samen met ons én de 
Bornse verenigingen een knalfeest van te maken!

 
Ook helpen om carnaval in Borne mogelijk te maken? 
Meld je aan!
“Ik voel die hondderduizend vlindertjes weer kriebelen in m’n buik”. 
Met die tekst beschreef Vader Abraham hét carnavalsgevoel wat jij 
waarschijnlijk wel kent. Heb jij dat gevoel nou ook en wil jij zorgen dat 
carnaval in Borne naar een nog hoger niveau wordt getild? Kom ons 
dan helpen bij de Stichting Borns Carnaval! Onze commissies kunnen 
veel hulp gebruiken. Dus denk jij dat jij ons kan helpen? Neem dan 
contact met ons op via het contactformulier op onze website www.
bornscaranval.nl, dan gaan we samen met jou kijken hoe je ons kunt 
helpen!

BESTUUR STICHTING BORNS CARNAVALBESTUUR STICHTING BORNS CARNAVAL

@bornscarnaval

Bestuur: Lex Soer, Erik Rouhof, 
Bart Evers, Monique Steenbergen, 
Maarten ter Haar, Henk vd Berg, 
Monica Dost, Laurens Oude Breuil, 
Raymund Roessink, Dennis ten Dam 
en Frank Morsink. Afwezig: Alfons 
Nijland

PROGRAMMA SBC 2023
VRIJDAG 17 FEBRUARI
CARNAVALSMIS IN ZENDEREN 
Aanvang 17.45 uur

- SLEUTELOVERDRACHT IN GEMEENTEHUIS
- AFTERPARTY IN DE FEESTTENT 
- LIVE STREAM V/D SLEUTELOVERDRACHT
Aanvang 19.00 uur - DJ en Zanger Theodoor

ZATERDAG 18 FEBRUARI
GROTE BORNSE OPTOCHT 
aanvang 13.30 uur

OPTOCHTPARTY EN PRIJSUITREIKING OPTOCHT
IN DE FEESTTENT 
Aanvang 13.30 - 17.30 uur - DJ en Daniël Oostra
Entree is gratis en de muntprijs is €2,50.
 
Deze feesttent wordt mede mogelijk gemaakt door de Hoofd-
sponsoren van de Stichting Borns Carnaval!

RONDGANG LANGS DE VERENIGINGEN.
Aanvang 19.30 uur

ZONDAG 19 FEBRUARI
OPTOCHT IN ZENDEREN 
aanvang 13.30 uur

MAANDAG 20 FEBRUARI
RHEINE 
vertrek 12.45 uur

DINSDAG 21 FEBRUARI
SLEUTELOVERDRACHT GEMEENTEHUIS 
aanvang 11.00 uur

MAAK CARNAVAL MAAK CARNAVAL 
IN BORNE MEE IN BORNE MEE 
MET HET SBCMET HET SBC¡¡



Met Stadsprins Joost I (Withag) en 
Adjudanten Wesley (Assink) en Wouter 
(van Neck), Jonkheer Jesse I (ten 
Broeke) en Jonkvrouw Maaike (Lassche), 
Jeugdprins Sam (Vergeer) Jeugdprinses 
Bo (Withag).

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
20:33  Opening Residentie Platenkamp 

door Stadsprins Joost I en 
Adjudanten Wesley en Wouter, 
Jonkheer Jesse en Jonkvrouw 
Maaike, Jeugdprins Sam en 
Jeugdprinses Bo. 

 Gratis entree, verplicht verkleed 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023
20:00  Carnaval bij Platenkamp! Met 

Jonkheer Jesse en Jonkvrouw 
Maaike.  

  Gratis entree, toegang vanaf  
18 jaar óf lid, verplicht verkleed!

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 
14:00  Toet’nbloazers kindercarnaval in 

Residentie Platenkamp met 
Jeugdprins Sam en Jeugdprinses 
Bo.  

  Gratis entree, vrije gift,  
opgave verplicht via WhatsApp: 
06-28892458

20:00  Carnavalsbal in Residentie 
Platenkamp met Stadsprins Joost I 
en Adjudanten Wesley en Wouter

 Gratis entree, verplicht verkleed 

MAANDAG 20 FEBRUARI 2023
14:00  Rosenmontagmittag Party in 

Residentie Platenkamp met 
livemuziek van: Millennium-
Showband!  
Thema: Glamour en Glitter 

 Gratis entree, verplicht verkleed

DINSDAG 21 FEBRUARI 2022
20:33  Kleintje carnaval en afsluiting 

bij Residentie Platenkamp o.l.v. 
Stadsprins Joost I en Adjudanten 
Wesley en Wouter

PROGRAMMA 
DE TOET’NBLOAZERS

 

VAKANTIE IS MEER 
DAN OP REIS GAAN

MONIQUE BERKENBOSCH
06 29292019
monique.berkenbosch@tui.nl

PERSOONLIJK
REISADVIES 
BIJ JE THUIS
TUI at Home

WWW.TUIATHOME.NL/MONIQUE-BERKENBOSCH

 Boek veilig en vertrouwd  
  De beste deals speciaal voor jou
 Met de garanties van TUI 
  Online advies of op afspraak aan huis
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›  Boek veilig en 
vertrouwd

›  De beste deals  
speciaal voor jou

›  Met de garanties  
van TUI

›  Online advies of op 
afspraak aan huis

Even geen
  inspiratie?

Marketing- en communicatiebureau   •   limesquare.nl   •   info@limesquare.nl   •   074-792 00 34   •   

Knip ‘m uit als je geen idee hebt wat je dit jaar aantrekt.

Ook voor alle andere ideeën heb je onze aandacht.

  inspiratie?

Reservemasker



Wi’’j, Stadsprins Joost de eerste, 
de neie Textielbaron van Twente, 
Schatbewaarder van de Toet’nbloazers, 
Schuumkoppe van Texel en Wachtmeester 
van de Triple W en ziene Adjudanten,  
Adjudant Wouter, Barrelslepper van 
de Whiskeys en Beschermheer van 
de Werklooz’n en Adjudant Wesley, 
Markies van de Mattenkloppers en 
Verpleerder van BVV Borne 1. Alle dree 
Toet’nbloazers in hart en leawer, Bie de 
gratie van ‘t bestuur der Toet’nbloazers, 
hun onwies en uuterst e geheime mer 
bekwoame en discrete kemmissie en 
hun altied dȍstige road van elf, Koss’n 
tot 55ste Stadsprins en Adjudanten 
van Boorn, belooft wi’j oe leu dat wi’j ’t 
took’n doot:

1.  Dat wi’j nen pot voetbal organiseert 
tussen de leden van de Toet’nbloazers 
die bie BVV voetbalt en de leden van de 
Toet’nbloazers van NEO om veur ees en 
altied te bepaolen wel dat d’r ‘t besten 
teggn nen bal kan trapp’n (in de goal 
natuulk).

2.  Wi’j reagelt dat wi’j saam’n met de 
Jonkheer en Jonkvrouw, Road van Elf, 
Jonger’n Road van Elf, het Bestuur en 
de Jongerencommissie  op ‘n boat noar 
Texel vaar’n om doar te preuv’n of de 
Skuumkoppe’s op Texel nog lekkerder 
noar binn’n hen glijt

3.  Dat wi’j zelf een exclusief en onmeunig 
lekker Trippel W biertje op de markt 

brengt en verkoapt, zodat wi’j de gehele 
winst könt schenk’n aan Twente tegen 
kanker.

4.  Wi’j de plakmarathon weer ne’j leam in 
bloast om te zorg’n dat wi’j in Boorn 
en deBoeskoolstad weer nen prachtige 
wage de stroat op kriegt.

5.  Dat wi’j, symbolisch, ‘t allereerst 
verenigingsjasje oet rijkt aan een van de 
jongeleu van oonze vereniging.

6.  Dat wi’j goat klootschiet’n, mear vooral 
wat goat drink’n en ett’n met de Ex-
Prinsen en Ex-Adjudanten.

7.  Dat wi’j, de Schatbewaarders van 
de Toet’nbloazers een dag, geheel 
kostenloos,uutleent aan de gemeente 
Boorn, zodat wi’j de Gemeente rap weer 
in nen zwarte cijfers könt boekhoald’n

8.  Dat wi’j de Vriend’n van de 
Toet’nbloazers een boost goat geem’n 
door dit Jubeljoar noar 111 leden te 
knapp’n

9.  Dat de twee Adjudanten Stadsprins 
Joost de Eerste bi’jstoat tijdens 
‘t loss’n van ‘t eerste schot bi’j ‘t 
koningsscheet’n van de Boornse 
Schuttersvereniging.

10.  Dat wi’j dit joar n’n keer saam’n 
met alle Hoogheed’n oet de 
gemeente Boorn ‘t carnaval aftrapt 
met een gezamenlijke borrel op 
carnavalsvrijdag.

11.  Dat wi’j iedereen wilt oetdaag’n om met 
‘t dweil’n in ‘t greun te gaan, waar wi’j 
ons steentje uiteraard aan biedraagt.

DE TOETDE TOETææNBLOAZERSNBLOAZERS

PROCLAMATIEPROCLAMATIE

MET DISSE DREE TOETMET DISSE DREE TOETææNBLOAZERS IN HART EN LEAWERNBLOAZERS IN HART EN LEAWER¯̄  
GOAT WIGOAT WIææJ NJ NææN MACHTIG MOOI JUBELJOAR BELEAWENN MACHTIG MOOI JUBELJOAR BELEAWEN

C.V. DE TOET’NBLOAZERS

Joost Withag is de 55e prins van de Toet’nbloazers en daarmee de 55e  
Stadsprins van Borne. Joost als 55e Stadsprins van C.V. de Toet’nbloazers 

is voor de meesten geen verrassing. Joost is getrouwd met Nardy. 
Joost is zoon van Oud Stadsprins Bennie II en Mathilde Withag van 

de damesgroep. Zijn zoon Job is al eens Jeugdprins geweest en 
zijn dochter Bo is op dit moment de jeugdprinses en zit bij de 
Dansmarietjes. Al bijna 11 jaar is Joost actief in het bestuur van de 
vereniging, waarvan het grootste gros als 1ste penningmeester. 

Wanneer Joost 
niet met carnaval 
bezig is, is hij vaak 
bij andere sociale 
activiteiten te 
vinden. Zo is hij bij 
de Bornse Schutters 
en is hij fan van “die 
andere” bekende 
voetbalvereniging 
in Borne, R.K.S.V. 
Nomen Est 
Omen. Overdag 
werkt Joost in Enter 
bij Roetgerink 
Mode, waar hij als 

inkoper de nieuwe mode in 
het Oosten bepaald. 

Adjudant Wesley woont sinds kort 
samen met Manouk Knuif. Carnaval stroomt 

door zijn bloed, want hij is de kleinzoon van 
Ex-Stadsprins Henny Bosch en Diny Bosch, 
zoon van Ex-Stadsprins en Ex-Adjudant André 
Assink, Damesgroeplid Mieke Assink en broer 

van Ex-Jonkvrouw Joyce Assink. Adjudant 
Wesley is in het dagelijks leven werkzaam als 
vestigingsleider bij Kuipers Bouwmaterialen. 
Wesley is “de Iniesta” van BVV Borne 1 en knalt 
er regelmatig een balletje in. Ook Wesley is 
momenteel ook lid van het  bestuur van de 
Toet’nbloazers.

Adjudant Wouter woont samen met Iris 
Hassink en zijn twee katten. Hij is de kleinzoon 
van Ex-Stadsprins Arie van Neck, oud Gala 
Commissielid Miny van Neck en zoon van 
Ex-jubileum Adjudant Koos van Neck en van 
Damesgroeplid Monique Pol en broer van 
Laura van Neck. Wouter is in het dagelijks leven 
werkzaam bij het UWV werkbureau, waar hij 
werkzoekenden begeleidt in hun zoektocht 
naar duurzame werkhervatting. Ook is deze 
Adjudant oud topspeler van BVV Borne, Ex-
Jonkheer en heden ten dage ook bestuurslid 
van de Toet’nbloazers! Wouter heeft het er 
dus maar druk mee, naast het voorop gaan 
in de polonaise, samen met Stadsprins Joost 
en Adjudant Wesley, werkt hij dus full-time en 
verbouwt hij zijn nieuwe huis. 

De Toet’nbloazers hebben dus een trio wat 
carnaval al sinds de geboorte door hun 
bloed heeft stromen. Ze vieren carnaval 
daarom onder hun lijfspreuk: 

Jonkheer Jesse en jonkvrouw Maaike 
zullen dit jaar regeren over het 
jongerenvolk van de Toet’nbloazers. 
Ook zij zijn geen onbekenden 
binnen de vereniging.

Jonkheer Jesse (ten Broeke) 
is 25 jaar en werkt als HR 
adviseur bij KroeseWevers 
in Enschede. Jesse is al vier 
gelukkig met zijn vriendin 
Pleuni Kuipers. Jesse is 
sinds 2018 actief binnen de 
Jongerenraad van Elf. 

Jonkvrouw Maaike (Lassche) 
is 24 jaar. Ze is vorig jaar 
afgestudeerd als gerontoloog 
en is zoekende naar een baan. 
Tot die tijd kun je nog bij haar terecht 
voor een heerlijk bakje patat bij 
Cafetaria De Zonnebloem in Borne. 
Zij was al eens jeugdprinses in 2003, 
toen haar vader Theo stadsprins 
van Borne was. Zowel haar broer 
(Teun Lassche) en haar vriend 
(Victor de Haan) waren als een 
jonkheer. Maaike is vorig jaar na 18 jaar 
afgetreden als dansmarietje. 

Samen gaan ze de jongeren voor onder 
het motto:

JONGJONG¯̄ ONWIES EN MAF ONWIES EN MAF¯̄  
DIT JUBELJOAR GEET DIT JUBELJOAR GEET ææT HET DAK ERAFT HET DAK ERAF¡¡



Café de Klos, met Prins Pim en Prinses Saskia, Jonkheer Damian en Jonkvrouw Lynn

DONDERDAG 16 FEBRUARI 20.00 ouderwetse ladysnight
 23.00 ook de heren weer welkom.

VRIJDAG 17 FEBRUARI 21.11  officiële opening van de residentie  
café de Klos. 
Kleintje carnaval met verrassende DJ……..

ZATERDAG 18 FEBRUARI  12.00  café de Klos open
 20.45   gekostumeerd feest met onze hoogheden 

en DJ

ZONDAG 19 FEBRUARI 20.30  Carnavals avond met speciale DJ…  
En speciale gast: Dennis van Dam

MAANDAG 20 FEBRUARI  Café de Klos gesloten

DINSDAG 21 FEBRUARI  Dinsdagavond afsluiting met alle Melbuulkes
 Om 21.11  sluiting van het carnavalsweekend.         

PROGRAMMA DE MELBUULKES

7 dagen per week geopend voor koffie 
met gebak, lunch, diner of borrel.

2 gangen keuzemenu € 28,95
3 gangen keuzemenu € 31,95

Feestjes, catering aan huis of bedrijf

WEERSELOSESTRAAT 306
7626 LJ  HERTME -  T 074 266 16 65

TDS
DEUREN VOOR WONINGBOUW EN INDUSTRIE

Scholtensoven 15 A, 7621 HA Borne
Telefoon: 074-20 55 000
E-mail: info@tds-deuren.nl
WWW.TDS-DEUREN.NL

VÖL PLEZEER 
EN ZAK ES LEKKER 
DEUR!

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!

NA DE CARNAVAL DOOR 
BLĲ VEN BOUWEN?

Bekijk onze vacatures in de Bouw en Techniek op effectwerkt.nl, want Effect dát werkt!Personeelsdiensten

NA DE CARNAVAL DOOR 
BLĲ VEN BOUWEN?

NA DE CARNAVAL DOOR 
BLĲ VEN BOUWEN?

Bekijk onze vacatures in de Bouw en Techniek op effectwerkt.nl, want Effect dát werkt!



Wij……. Prins Pim de 1e , Baron van Borne, Beschermheer van Prinses Saskia 
en hun drie zonen, Ridder van de C.C. Storkstraat en Prins der Melbuulkes, 
hebben bij gratie en met toestemming van de uiterst slimme en wijze geheime 
keuzecommissie het volgende besloten en proclameren derhalve het volgende:
1.  Dat wij ervoor zorgen dat alle oud -hoogheden een mooie en eervolle plek krijgen 

op de website, inclusief alle oud-hoogheden van de Melbroekies.
2.  Dat wij een sportieve activiteit voor alle Melbroekies organiseren, zodat ze het 

tempo van de Raad van 11 aan kunnen.
3.  Dat wij de Mel-tuutkes oprichten voor de jongste telgen onder ons gezien de 

babyboom binnen de Melbuulkes.
4.  Dat wij ervoor zullen zorgen dat Kindercarnaval meer gaat leven in Borne, zoals 

bijvoorbeeld de kinderoptocht op de basisschool zoals vroeger.
5.  Dat wij in de zomer, voor de gehele vereniging, in vol ornaat, een kroegentocht 

organiseren waarbij vele horecagelegenheden bezocht worden om deze na corona 
een hart onder de riem te steken.

6.  Dat wij net als de Raad van 11 een Pino introduceren voor de Damesgroep: de 
Super G. Deze gaat dit jaar net als de Pino van de Raad van 11, gevuld en wel 
mee op stap.

7.  Dat wij onze sponsoren dit jaar meer in het zonnetje gaan zetten.
8.  Gezamenlijk met alle Melbuulkes en Melbroekies de optocht inluiden aan de CC 

Storkstraat.
9.  Dat wij er samen met de activiteitencommisie voor zorgen, nu het allemaal weer 

kan, er weer meer activiteiten georganiseerd zullen worden zoals het jaarlijkse 
forelvissen.

10.  Dat “Corona” een verboden woord is, deze is bij uitzondering alleen toegestaan 
bij een bestelling aan de bar.

11.  Dat wij ervoor zullen zorgen dat het jubileum jaar voor onze Melbroekies 
onvergetelijk wordt!

Wij Prins Pim I en prinses Saskia, het 45e 
hooghedenpaar, zijn enorm vereerd dit jaar 
niet de grootste, maar wel de gezelligste 
vereniging van Borne en omstreken te mogen 
aanvoeren. Wij zijn hier de 11e van de 11e 
al mee begonnen in een bomvol Kulturhus, 
dit was tevens het startsein van een nu al 
fantastisch carnavalsjaar. Gelukkig hebben we 
nog heel veel feestjes in het verschiet! We zijn 
al 20 jaar bij elkaar, zijn 14 jaar getrouwd en 
zijn wij trotse ouders van onze 3 zoons Cas van 
13, Tygo van 11 en Mart van 9.

Prins Pim
Geboren op de 11e van de 11e in Hengelo, dus 
voor Carnaval in de wieg gelegd!! Bijna 6 jaar 
woonachtig in het mooie Borne. In het dagelijks 
leven werk ik als manager bij een uitzendbureau 
in Oldenzaal waar ik mij richt op het uitzenden 
van bouwplaats personeel. Ook ben ik vorig 
jaar begonnen met de opleiding tot vrijwillige 
brandweerman. Naast al deze verplichtingen 
vind ik het heerlijk om te sporten en er op uit te 
gaan met mijn gezin. Wij vieren al 20 jaar lang 
carnaval samen in Borne, bij de Melbuulkes. 
Binnen de vereniging ben ik lid van de raad van 
11, al vele mooie feestjes hebben we samen 
gevierd. Daarnaast zet ik me ook in voor de 
sponsorcommissie. Op de bewuste avond (2 
jaar geleden) dat de uiterst geheime en slimme 
aanzoek commissie langs kwam en mij vroeg 
om dit jaar de Melbuulkes aan te voeren, hoefde 
ik hier niet lang over na te denken, ja dit gaan 
we doen!!! Met de vervolg vraag, met wie? Ook 
hier wist ik al het antwoord, met degene die het 
dichtste bij met staat en waar ik al jaren feest mee 
vier, mijn eigen vrouw mijn beste maatje!

Prinses Saskia
In het jaar, dat mijn vader prins was van de 
“Vrijbuiters”, kwam ik ter wereld, ik wordt 
daarom vaak een prinsenkind genoemd! Ik ben 
opgegroeid met Carnaval, ik weet niet beter, 
het was een onderdeel van mijn opvoeding  Ik 
denk dat de paplepel hier wel tot zijn recht komt! 
Getogen in Borne en samen gaan wonen in 
Hengelo, met mijn eigen prins! Na jaren te 
hebben gewoond in Hengelo, wilden we 
wat anders en wilde ik heel graag terug 
naar Borne. Gelukkig hoefde Pim hier 
niet lang over na te denken en wonen 
we inmiddels al bijna 6 jaar in Borne. 
Wij zijn toen direct lid geworden 
van de Melbuulkes, terwijl wij al heel 
wat jaren, de mooiste dagen van 
het jaar vieren bij deze ontzettende 
leuke vereniging. Ik zet mij in bij de 
activiteitencommissie en ben onderdeel 
van de damesgroep. De ambitie om 
prinses te worden, heb ik altijd stiekem 
gehad en deze wens is nu uitgekomen! Ik werk 
als onderwijsassistent en als medewerkster 
begeleide werkplek bij de Thij in Oldenzaal.  
Als ik met dit alles niet zo druk ben, vind ik 
het heerlijk om een stuk hard te lopen, of met 
mijn gezin er op uit te gaan, lekker op het 
terras, lekker aan de bar of lekker uit eten, wij 
zijn overal voor te porren. Ook een goede 
wandeling in het bos met onze hond Toos, is 
een van onze favoriete bezigheden. Dat we 
nu ein-de-lijk weer feest mogen vieren, is het 
allerliefste wat we samen al 20 jaar doen! 

Ons motto:

DE MELBUULKESDE MELBUULKES

PROCLAMATIE PROCLAMATIE ¤∕_¤¤_¤‹¤∕_¤¤_¤‹

CARNAVAL IS ER BIJ ONS MET DE PAPLEPEL INGEGOTENCARNAVAL IS ER BIJ ONS MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN¯̄  

DIT JAAR GAAN WE GEHEID MET ZDIT JAAR GAAN WE GEHEID MET ZææN ALLEN NAAR DE N ALLEN NAAR DE ≥≥≥¡¡¡≥≥≥¡¡¡

Ik ben Damian ten Bloemendal, 26 jaar en 
woonachtig in Borne. Ik ben werkzaam bij Feenstra in 

Enschede. Naast mijn werk ben ik voetbaltrainer, en actief bij de 
wagenbouw van CV de Melbuulkes. Vanaf mijn 17e ben ik lid geweest bij 

de Toet’nbloazers, waar ik jaren in de jongerenraad van elf actief was, daar 
waar het carnavalsbloed bij mij begon te stromen. Toen mij werd gevraagd 

of ik de jubileum jonkheer wilde worden van J.G. de Melbroekies samen 
met mijn jonkvrouw Lynn, hoefde ik natuurlijk niet te twijfelen. Het is voor 
mij een eer om dit samen te mogen doen met jonkvrouw Lynn. Het heeft 
een hele tijd geduurd voordat wij uit de hoge hoed zijn gekomen, maar 

dat maakt het feest alleen maar beter.

JONKHEER DAMIAN EN JONKHEER DAMIAN EN 
JONKVROUW LYNNJONKVROUW LYNN



 

‘‘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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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! 
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DE KOLKLEUDE KOLKLEU
PRINS FRANK EN ADJUDANT PRINS FRANK EN ADJUDANT 
JASPER VOEREN DE KOLKLEU JASPER VOEREN DE KOLKLEU 

IN HERTME AANIN HERTME AAN
Frank Hofstede en Jasper Kemna vormen het nieuwe 
prinsenpaar van de Kolkleu in Hertme. Tijdens een 
denderende gala-avond kwamen zij als nieuwe hoogheden 
van het kolkdoarp onder luid gejuich op het podium in de 
nieuwe residentie. Na twee carnavalloze coronatussenjaren 
mochten Prinses Carine Huiskes en Adjudante Rian Schabbink 
met frisse tegenzin na 3 jaar hun scepter inleveren. Het 
nieuwe prinsenpaar dat werd gepresenteerd, heeft al die 
tijd hun mond moeten houden. “Dat viel niet mee, want we 
stonden echt als een paar dolle paarden te trappelen van 
ongeduld,” aldus Prins Frank. 
  
Frank Hofstede (37) woont met zijn vrouw Annelie en hun 2 
kinderen Guus en Sanne aan de Hertmerweg in Hertme. Jasper 
Kemna komt uit een echt carnavalsgezin, want zijn vader was in 
1996 al eens prins en broer Jarno ging hem in 2019 als adjudant 
van de Kolkleu al voor. Het carnavalsbloed stroomt dus zeker 
door de aderen van Jasper, ook al woont hij nu met zijn vrouw 
Carmen en zijn kinderen Maud, Luuk en Stef in het Duitse 
Itterbeck. 

Frank boort in het dagelijks leven als senior-diepboorder bij 
Nobian naar zout in de Twentse bodem en Jasper werkt als lasser 
bij Vennegoor Kleinmetaal in Weerselo. In hun vrije tijd worden 
zij verbonden door de muziek van geheime zenders. Want waar 
Jasper af en toe zelf de plaatjes draait, luistert Frank er graag naar 
als hij rond het huis aan het klussen is. De onderlinge vriendschap 
is ontstaan toen Frank en Jasper jaren geleden als buren aan 
de Boekweit in Borne woonden. Zij gaan het carnaval dan ook 
logischerwijs in met het motto:  

VRIJDAG 17-2-2023
17.45 Kerkmis Zenderen
19.00 Sleuteloverdracht Gemeentehuis
21.00 Bezoek aan K.V. de Angorageiten
22.00 Bezoek aan C.V. de Melbuulkes
23.00 Bezoek aan C.V. de Toet’nbloazers

ZATERDAG 18-2-2023
13.30 Grote Bornse Carnavalsoptocht
16.11  Opening Residentie   

Openluchttheater Hertme
16.15 Grandioze Feestmiddag/avond
1.00   Sluiting Residentie

ZONDAG 19-2-2023
13.00 Carnavalsoptocht Zenderen
14.00 Bezoek aan C.V. de Doldreajers
16.00 Kindercarnaval
19.00 Spetterende Feestavond

ROSENMONTAG 20-2-2023
9.30   Opruimen Residentie
13.00 Vertrek Richting Rheine met Partybus
18.00 Eten bij Jachtlust met vereniging
20.00  Vertrek richting Langeveen Bezoek 

aan C.V. de Turftrappers
23.00 Bezoek aan C.V. de Toet’nbloazers
24.00  Kleintje Carnaval Residentie 

Openluchtheater

PROGRAMMA 
C.V. DE KOLKLEU 

1.  Zullen wij de eerste polonaise lopen tijdens de opening van de residentie
2.  Dat wij de wagenbouwers met ons technische inzicht een avond zullen assisteren
3.  Dat wij tijdens het versieren bij de prins geen Grolsch maar op z’n Duits 

Krombacher zullen drinken
4.  Gaan wij een keer meehelpen met koken voor de alleenstaande ouderen van 

Hertme
5.  Zullen wij tijdens schoolcarnaval wat lekkers uitdelen
6.  Zullen wij een uitje organiseren met het Bestuur en de RV11
7.  Dat wij na een lange Corona periode er met z’n allen een knallend carnavalsjaar 

van gaan maken
8.  Bij binnenkomst in de tent bij het versieren wij jullie ons borreltje aanbieden
9.  Gaan wij een dag draaien samen met het Bestuur en de RV11
10.  Zullen wij met Pasen een Eier zoekactie organiseren voor de kinderen uit Hertme
11.  Zullen wij een spandoek aanbieden voor de nieuwe residentie

ææAS OALD NOABERS NAS OALD NOABERS NOOAST MEKAARAST MEKAAR¯̄  

MAAKT WIE EEN MACHTIG MOOI MAAKT WIE EEN MACHTIG MOOI 

CARNAVALSJAARCARNAVALSJAARææ

ÆÆ

PROCLAMATIE PROCLAMATIE ¤‹¤‹



VRIJDAG 10 FEBRUARI
19:30 uur  Gala-avond 

Feesttent a/d Lidwinaweg

ZATERDAG 11 FEBRUARI
19:30 uur  Gala-avond 

Feesttent a/d Lidwinaweg

ZONDAG 12 FEBRUARI
12:30 uur  Jubileum Receptie 

Feesttent a/d Lidwinaweg

VRIJDAG 17 FEBRUARI
17:30 uur  Carnavalsviering 

Kerk in Zenderen

ZATERDAG 18 FEBRUARI
21:11 uur  Feestavond 

Feesttent a/d Lidwinaweg

ZONDAG 19 FEBRUARI
12:30 uur  Optocht Zenderen met 

aansluitend Feestmiddag 
Feesttent a/d Lidwinaweg

PROGRAMMA 
DE DOLDRAEJERS

JEUGDPRINS TIEM
Ik ben Tiem Smelt en ik ben 11 jaar en zit 
in groep 8 van de St Stephanus school in 
Zenderen. Ik woon samen met mijn ouders en 
mijn twee broers aan de hoofdstraat, aan deze 
straat woont Juliette ook en prins Björn heeft 
daar ook zijn zaak. Dolle pret dus in onze straat. 
Ik hou van voetballen, ik zit bij JO-15 1 van Z.V., 
ook ga ik erg graag skiën.

JEUGDPRINSES JULIETTE
Hoi ik ben Juliette en ben dit jaar jeugdprinses. 
Waar ik natuurlijk heel veel zin in heb. Ik woon 
aan de Hoofdstraat samen met: mijn zus, mijn 
vader,mijn moeder en mijn hond. Zelf speel 
ik volleybal bij Apollo 8 in Borne. Ook zit ik bij 
Theaterschool Luna. 

Motto: 

ææMET JEUGDPRINS TIEM EN MET JEUGDPRINS TIEM EN 

JEUGDPRINSES JULIETTE JEUGDPRINSES JULIETTE 

HEB JE DIT JUBILEUMJAARHEB JE DIT JUBILEUMJAAR¯̄  

DIKKE VETTE PRETDIKKE VETTE PRET¡æ¡æ



DE DOLDRAEJERSDE DOLDRAEJERS
PRINS BJORN I
Oud-voorzitter Gerben Besselink: “Ben je 
alleen?”. Ja, dat ben ik. Koffie? Vroeg ik: ‘ja 
lekker’, zei Gerben. Ik vroeg of hij problemen 
had met zo’n laptop. Maar daarvoor kwam 
hij niet.  En dat weet je het al. Na een beetje 
van de schrik te zijn bekomen, word ik toch 
wel enigszins overdonderd met de vraag of 
ik de 44ste jubileum prins van Zenderen van 
2022 wil worden. Zonder enige twijfel kon 
ik als carnavalsliefhebber in hard en nieren 
volmondig ja zeggen. 
Ik Bjorn Letteboer, opgegroeid aan de 
Hoofdstraat in Zenderen en 37 jaar oud, mag 
het 44ste carnavalsjaar inluiden. Getrouwd 
met Karin Letteboer - Slamp, wonend in 
het verre buitengebied van Zenderen of te 
wel Bornerbroekse grond en troste vader 
van 2 fantastische meiden Femm (6) & Lott 
(4). Eigenaar van Letteboer Automatisering 
& FiFeLo BV.  Opgegroeid met carnaval: 
uiteraard bij de Doldraejers. Ik ben 

begonnen als lid van de raad van 11. Na vele 
jaren heb ik mijn rode jas ingeruild voor een 
blauwe. Daarnaast ben ik bestuurslid bij de 
ondernemersvereniging Zenderen. 

ADJUDANT BART
Dit jaar mag ik dus mijn rood/blauwe muts 
inruilen voor de steek en loop ik graag 
een keer langs de andere kant van de tafel 
tijdens de lunch.
Ik zal mezelf even kort voorstellen:
Ik ben Bart Snijders, 37 jaar en geboren en 
getogen in Zenderen aan de Lidwinaweg, 
waardoor ik kruipend naar de feesttent 
kon. Ik heb ongeveer 10 jaar een uitstapje 
gemaakt naar Borne, maar inmiddels woon 
ik weer in Zenderen. Inmiddels alweer ruim 
4 jaar samen met Annerie Hofstede aan de 
Hoge Maat 34, daar naast de middenstip 
van ZV. Samen hebben we twee fantastische 
kids, Noud (6) en Fien (4). 
Motto:

ææMET MET BB IN HET KWADRAAT IN HET KWADRAAT¯̄ GAAN WE DIT  GAAN WE DIT 

JUBILEUMJAAR HELEMAAL UIT ONZE PLAATJUBILEUMJAAR HELEMAAL UIT ONZE PLAAT¡æ¡æ

JONKHEER RUUD I
De meeste mensen zullen mij ondertussen 
wel kennen. Maar voor wie mij nog niet kent, 
zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Ruud 
Platenkamp, 25 jaar oud en inmiddels ruim 
een jaar samen met mijn vriendin Sarah in 
het Veld. Ik ben woonachtig aan het mooie ’t 
Stegehuis 8 in Zenderen, waar ik opgegroeid 
ben met mijn ouders André en Maria en zus 
Loes. Toen ik in juni 2021 door Mitch werd 
gevraagd of ik met hem mee kon rijden om 
ergens even wat op te halen, had ik alles 
behalve de aanzoekcommissie van J.R. De 
Draejpiepers verwacht. Hier werd dan ook 
wel heel snel duidelijk dat we helemaal niets 
gingen ophalen. In plaats daarvan werd mij 
gevraagd of ik de nieuwe jonkheer wilde 
worden in het jubileumjaar van J.R. De 
Draejpiepers. Hier was natuurlijk maar één 
antwoord op mogelijk: “natuurlijk wil ik dat!”.

SIK NICK
ALAAF CARNAVALVIERDERS!
Daar zijn we dan E I N D E L I J K!!! 
Voor degene die mij minder goed kennen 

wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam 
is Nick ten Tusscher, 25 jaar oud en ik woon 
(nog) aan het Erve Oosterveld te Zenderen. 
In november 2022 heb ik samen met mijn 
vriendin Laura Baars, waarmee ik al ruim drie 
jaar een relatie heb, de sleutel gekregen 
van ons mooie paleisje aan de Hoofdstraat 
in Zenderen. Ik ben de zoon van Johan en 
Yvonne ten Tusscher en het grootste broertje 
van Merlin en Daniek. 
Na ruim 2,5 jaar van zwijgen, liegen en 
bedriegen mag ik me nu dan eindelijk Sik 
Nick noemen. Wat kijk ik er naar uit om met 
alle carnavalisten van J.R. De Draejpiepers, 
C.V. De Doldraejers, 't Is Ma Waj Went Band 
en alle andere verenigingen er een geweldig 
jubileumjaar van te maken! 

Motto: 

ææMET DE PLAAT EN TUSKE DIT JUBILEUM AAN ZETMET DE PLAAT EN TUSKE DIT JUBILEUM AAN ZET¯̄  

ZORGT WIE DIT JOAR VEUR OMEUNIG VOL OMZETZORGT WIE DIT JOAR VEUR OMEUNIG VOL OMZET¡æ¡æÆÆ

Ik Prins Bjorn de eerste,
• Opperhoofd van Letteboer Automatisering. 
• IT-er in het hart van Zenderen.
• Oud-voorman van de Red Devils
• Bestuurslid van de Doldraejers.
• Captain van de sponsorcommissie.
•  Aanjager bij Ondernemersvereniging 

Zenderen
•  En wonend met Karin, Femm en Lott in het 

Knoll’nbrook.
En ik Adjudant Bart,
• Geboren en getogen Zendernaar;
• Heerser van de Hoge Maat;
• Koning van de RVP;
• Kilometervreter bij Wielerclub Zenderen;
• Een duizendpoot bij Aveco de Bondt;
•  En wonend samen met Annerie, Noud en Fien naast 

de middenstip van ZV.
Wij samen:
• Heersers zijn van het Dolle Dorp;
• Grote interesses hebben in ronde vormen;
• Groot liefhebbers zijn van Bassie en Adriaan;
•  Niet alleen hoogheden zijn, maar ook kameraden 

en liefhebbers van het mooie caranavalsfeest in 
Zenderen.

•  Ons zeer vereerd voelen dat we door het bestuur 
gekozen zijn tot 44e Prins en Adjudant van ons 
mooie Dolle Dorp

En we willen hierbij verklaren…
Ten eerste: Dat wij trots zijn als eerste prins & 
adjudant in dit jubileumjaar al op te komen in December.
Ten tweede: Dat de buren van zowel de prins als 
adjudant de buurt gaan versieren en mee zullen lopen 
in de optocht.
Ten derde: Dat we ons zeer vereerd voelen om als 
eerste de nieuwe prinsenwagen te betreden, en dat we 
de prinsenwagen feestelijk openen met champagne.
Ten vierde: Dat de Raad van Plezier na vele 
goede ervaringen met de lunch, ook dit jaar hun 
bakspecialiteiten laten zien tijdens het ontbijt bij de 
prins op de doldwaze dweildag.
Ten vijfde: Dat we in samenwerking met Jong Zenderen 
een fantastische activiteit gaan organiseren voor de 
Zenderse jeugd.
Ten zesde: Dat prins Bjorn en adjudant Bart komend 

jaar een toertocht voor de Wielerclub Zenderen gaan 
organiseren. 
Ten zevende: Dat we voor de afterparty het feest 
verplaatsen naar het verre buitengebied van Zenderen, 
oftewel op Bornerbroekse grond.
Ten achtste: Dat het bestuur, ook dit jaar, een 
spetterend optreden tijdens de gala gaat verzorgen.
Ten negende: Dat wij de traditie graag willen 
voortzetten om met de Raad van 11 aan het begin van 
elk feest een borrel te drinken.
Ten tiende: Dat wij dit jaar als kerstman en sneeuwpop 
op de basisschool in Zenderen verschijnen en 
kerstkransjes uitdelen aan alle kinderen.
Ten elfde: Dat we samen het glas heffen en proosten op 
een overweldigend jubileumjaar! Onder ons motto:

Met B in het kwadraat,
Gaan we dit jubileumjaar helemaal uit onze plaat! 
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HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN

VERKOOP  |  AANKOOP  |  VERHUUR  |  TAXATIES

Hanzestraat 24
7622 AX Borne
(074) 266 70 36
info@wilmink-oosterveld.nl
www.wilmink-oosterveld.nl

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. 

Rozenhof 102, 7623 PP Borne
Telnr.: 06-14 58 80 40
info@bouwadviesbureauvankesteren.nl



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

De
Angorageiten

K V..

CARNAVAL ¤‚¤‹CARNAVAL ¤‚¤‹
         BLOAS ONS DæR MOAR IN¡
         BLOAS ONS DæR MOAR IN¡

C.V. De Melbuulkes

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

DONDERDAG ∕  F EBRUARI

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

VRIJDAG ∕‡  F EBRUARI

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

ZATERDAG ∕°  F EBRUARI

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

ZONDAG ∕·  F EBRUARI

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

MAANDAG ¤‚  F EBRUARI

 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

DINSDAG ¤ ∕  F EBRUARI

Bezoekt K.V. de Angorageiten, de Melbuulkes en de Toetnbloazers

Rondgang langs  de diverse residentiesLunch met Hoogheden en B&W

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 

Carnavals avond met speciale DJ…En speciale gast: Dennis van Dam

Afsluiting met alle Melbuulkes De Klos

Opening Residentie De Klos Kleintje carnaval

Carnavaloptocht Zenderen

Carnavaloptocht Zenderen

Rosenmontag optocht Rheine Bezoekt CV de Turftrappers Langeveen

Bezoekt C.V. De Toet’nbloazers

Start Kindermiddag Start Feestavond

Bezoekt C.V. de Doldraejers

Feestavond Feesttent a/d Lidwinaweg

Carnavalsoptocht Zenderen aansluitend Feestmiddag  Feesttent a/d Lidwinaweg

Kleintje Carnaval en Afsluiting Residentie Platenkamp

Ludiek openingsfeest

Hoogheden Battle

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 PARTY

Café de Klos open Opening Residentie Openluchttheater Hertme Optreden Zanger( verrassing)

Carnaval Borne 2023    |    Uitgave van  Stichting Borns Carnaval |  Drukfouten voorbehouden  



Bakkersteeg 4, Borne
www.mucci.nl



Ook in zo'n mooi’n
Praalwagen

rijden?

Kom derin 

dan ku’j dr oet kiek’n



 

 

Grotestraat 204, 7622 GT Borne, Telefoon 074 266 0016, 
info@beautysalonborne.nl, www.beautysalonborne.nl

 

WWiijj  wweennsseenn  uu  eeeenn  ffiijjnn  ccaarrnnaavvaall!!  



Carnaval. Elk jaar een feestelijke 
periode, met veel plezier. 
 
Tijdens fijne en feestelijke 
momenten denken we er niet aan 
dat het leven ooit eindigt. Daar 
zijn we gelukkig de meeste tijd 
van ons leven niet mee bezig, en 
dat is zoals het hoort. 
 
Er komt ook een de tijd dat jij 
of een dierbare afscheid gaat 
nemen van het leven. Misschien 
kan dat niet thuis, maar wel 
in een hospice met warme, 
liefdevolle zorg. Een bijna thuis 
huis, waar de laatste levensfase 
in alle rust en waardigheid kan 
worden afgesloten. 
 

Je thuis voelen in een huis waar je 
liever niet had willen wonen… 
 

Draag het Hospice Borne ook een 
warm hart toe.



WIE DE JEUGD HEEFT WIE DE JEUGD HEEFT 

Twente kent veel 
carnavalsverenigingen. Van 
Oldenzaal tot Vroomshoop, van 
Goor tot Overdinkel, elke stad 
of dorp heeft minimaal één of 
meerdere verenigingen. Maar wist 
je dat Borne als gemeente iets 
unieks heeft binnen het carnaval? 
Iedere vereniging binnen onze 
gemeente heeft namelijk een 

eigen jongerenafdeling. Groepen 
jongeren die de kraamkamer zijn voor 

het carnaval in Borne voor de komende 
decennia. Dit seizoen is daar er een groep 
ontstaan vanuit de Kolkleu, vieren zowel 
de Melbroekies als de Draejpiepers hun 
11 jarig jubileum en feesten de Jonkheer 
en Jonkvrouw van de Toet’nbloazers mee 
in het jubileumjaar van de vereniging 
als het twaalfde jongerenspan van de 
Deurbloazers.

Dat de jeugd de toekomst heeft? Dat weten 
we, maar in Borne heeft heel veel jeugd de 
toekomst! Binnen de Stichting Borns Carnaval 
wordt met het Borns Jongerenbestuur 
geprobeerd zoveel mogelijk gezamenlijk 
op te trekken en op pad te gaan. Bussen 
naar Oldenzaal, Ootmarsum, Denekamp, 
Losser of Weerselo zijn vaak een confetti 
van verschillende kleuren jasjes en steken 
van de Bornse jongerenverenigingen. We 
leren van elkaar, helpen elkaar en bereiden 
ons samen voor op de toekomst door nú al 

samen carnaval 
in Borne en 
Twente te 
vieren. Stuk 
voor stuk 

met ons eigen programma, niet zonder 
uitzondering vaak compleet afwijkend 
van die van onze prinsen, adjudanten, 
prinsessen en “volwassen” leden van onze 
vereniging. Vele Jonkheren, Jonkvrouwen, 
Jeugdprinsen, Jeugdadjudanten en 
Secretarssen (Sikken) gingen de verschillende 
groepen in Borne al voor. Inmiddels hebben 
de eerste oudjongeren leden of jongeren-
hoogheden al een functie in als Hoogheid, 
bestuurslid of commissielid binnen de 
carnavalsverenigingen in Borne. Of de 

verenigingen 
in Borne de 
toekomst 
hebben, 
absoluut!

Dit jaar gaan de volgende hoogheden de 
Jongeren voor:

J.G. De Melbroekies
Jonkheer Damian & Jonkvrouw Lynn

C.V. De Toet’nbloazers
Jonkheer Jesse I & Jonkvrouw Maaike 

J.R. De Draejpiepers
Jonkheer Ruud I & Sik Nick

HEEFT DE TOEKOMSTHEEFT DE TOEKOMST¡¡
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Parallelweg

azelosestraat

grotestraat

grotestraat

azelosestraat

sint stephanuskerk

gemeentehuis borne

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 Sponsordorp waarna aftocht via De Grotestraat

ROUTEROUTE  GROTE BORNSE GROTE BORNSE 
CARNAVALSOPTOCHTCARNAVALSOPTOCHT

ZATERDAG ∕°ZATERDAG ∕° FEBRUARI  FEBRUARI ¤‚¤‹¡¤‚¤‹¡

route

opstelroute

aanrijroute opstellen

dorsetplein einde route 
ontbinding via grotestraat

WIJ BEDANKEN ONZE ADVERTEERDERSWIJ BEDANKEN ONZE ADVERTEERDERS
HOOFDSPONSORENHOOFDSPONSOREN»»  FLEXKOZIJN FLEXKOZIJN ˘̆ TOPSUN  TOPSUN ˘̆

TUI REISBURO TUI REISBURO ˘ ˘ AUTOPARTNER TWENTE AUTOPARTNER TWENTE ˘ ˘ 

AUTO HOPPER AUTO HOPPER ˘ ˘ DOUWES KNEIPEDOUWES KNEIPE
Autogroep Twente
Peterman Lease BV
Preston Palace 
Boomkamp Schilders
Heavenly Hands
Hotel restaurant Jachtlust
Kachelhuis
Letteboer Computers
Aannemersbedrijf Ter Horst
Bouwonderneming Oude Wolbers
Cafe De Klos
Cafetaria De Zonnebloem
De Barrique
De Boer Wonen
De Zuivelhoeve
Erica bloemen en  interieur
Gerard Tijink
Grand Cafe De Steeg
Kir Royal
’t Hedevelds Bio Ei
Kultuurhus Borne
Las Carretas

Il Tartuffo
De Lemerij
Loohuis Installatietechnieken BV
Marbeco
Mathijs Boomkamp
Morselt Mode
Oude Monnink Motoren
Peter Dost
PH Techniek
Platvoet Bouw
Taxi Konink
Plus Huls
Plus Wallerbosch
Rene Jannink Timmerwerken
Tropictrees
V&W Bouw
Van Uhm
Vleeshouwerij Saasveld
Ellenbroek Hoveniersbedrijf
Voskamp
Zijlstra Automotive
Vossebeld

Aquamar Vastgoed
Deterd Mode
Ben Dashorst
Electroworld Bas Baake
Van Engelen
Bennie Wilmink
Nieuwkamp Natuursteen
Cornax
Carnavalsland 
Bleeker Autoschade
Bucon 
CCT
He-AS 
Postel Tent Verhuur
T&F Licht en Geluid
Made by Josje
Bouwadviesbureau Van Kesteren
Welcom
Puur Vis&Zo
Beauty Salon Borne
De Koffiekaravaan
Wilmink Oosterveld

Wibbelink Advocaten
TDS Deuren
De Hypotheker
Snelder Zijlstra
Qub Verlichting
Diclaadsystemen
Sander Vunderink
Lassche Bouw 
Weghorst Keukens en Tegels
Zandstra Financieel Advies
Schuurman Schoenen 
De Sporthal
Het Ideaal
Taurus
Pro Merchandise
Limesquare
Mucci
Effect Uitzendbureau
Jasmin Garden
Boomkamp Kaas
Peter Korf
Expert L.E.C. 



www.qub.nl

CODE: SBC15
15% KORTING

Railspots
Complete sets
Hanglampen
Speakers

Railverlichting

OUDELUTTIKHUIS.NL - KLIKPVC.NL - RAAMDECORATIES.COM 

STATIONSSTRAAT 8 - BORNE - 074 3841569

De Koffiekaravaan op Station Borne

Hét adres in Twente voor:
Bonen uit eigen koffiebranderij

Koffiemachines

Station Borne 
Parallelweg 2  |  7622 NB Borne

Tel. 074 - 785 39 71
info@dekoffiekaravaan.nl

www.dekoffiekaravaan.nl

Grotestraat 224

7622 GV Borne

Tel: 0742341033

info@welcomborne.nl

www. welcomborne.nl

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne
Tel 074 - 266 04 28 | www.diclaadsystemen.nl

OPLAADPUNTEN VOOR PRIVÉ, 
ZAKELIJK & OPENBAAR GEBRUIK 

DE LEKKERSTE SNACKS, FRIET & BURGERS VAN BORNE

Morseltdijk 66, Borne
www.cafetariadezonnebloem.nl

DE ZONNEBLOEM  

CAFETARIA 



Borne & Oldenzaal

*Dutch Dandies
*Hugo Boss
*Denham

*Paul & Shark
*Cavallaro

*Butcher of Blue
*Pme Legend

*Cast Iron
*Vanguard

*Replay
*Zuitable
*G-star
*Josh V

*Maison Scotch
*Harper & Yve

*Catwalk Junkie
*Refined

Department
*Sisters Point
*Mrs. Butcher
*Studio Amaya

*Amaya
Amsterdam www.morseltmode.nl

WIJ WASSEN UW AUTO ALTIJD HANDMATIG VOOR!

VOOR ALLE MERKEN EN ALLE VERZEKERINGEN

ASN Autoschade
Bleeker Hengelo

STERREN IN GLAS

VOOR DE BESTE HYPOTHEEK EN 
VERZEKERINGEN VAN BORNE

Grotestraat 216, 7622 GT Borne
074-8200307, info@erikzandstra.nl

www. erikzandstra.nl

De advocaat die bij u langskomt!
www.wibbelinkadvocatuur.nl

074 - 267 19 39

INFO@LASSCHE-BOUW.NL • WWW.LASSCHE-BOUW.NL • BORNE

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?

                              
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 
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MARKTPLEIN 19, BORNE



www.deboerwonen.nl

since  1961  
in

 
het

 
hart
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twente
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Werkzaamheden:
 
- Ontwerp
- Aanleg 
- Onderhoud 
- Boomverzorging

Gooi je hark & schop in de hoek, bel Ellenbroek!

Wout Ellenbroek       06 13540549       info@ellenbroek-hoveniers.nl

INFORMATIE/ANEKDOTE HOOGHEDEN

Slogan: 

Met dit viertal, een onmeunig mooi karnaval

LISANNE BUSSCHER
• 20 jaar oud
• Werk: grand cafe de steef
• Opleiding:  docente lichamelijke opvoeding (gymdocente) windesheim 

zwolle
• Hobby’s: handbal, uitgaan
• Anekdote:  weet de honger van de hele vereniging te stillen met haar 

scepter (ondertussen de derde) lees: haar scepter sneuveld 
ieder keer omdat er happen uit de korfbal worden genomen.

RAMON MUNSTERHUIS
• 21 jaar oud
• Werk: Plus Wallerbosch
• Opleiding: docent aardrijkskunde windesheim zwolle
• Hobby’s: voetballen bij atc, kijken naar voetbal bij fc twente
• Anekdote:  wist het met het aantreden voor elkaar te krijgen zijn scepter 

al te slopen voordat de mensen op het plein in de gaten 
hadden wie er eigenlijk koning was geworden. Is ondertussen 
bij scepter nummer 6 en mag daarom rustig hoofdsponsor van 
de twente fanshop worden genoemd.

LARA MULDER
• 20 jaar oud
• Werk: cafetaria lenferink Delden
• Opleiding: commerciële economie hanzehogeschool Groningen
• Hobby’s: sporten, feesten
• Anekdote:  de avond dat Lara werd gebeld om adjudante te worden was 

ze met haar kamergenootjes in groningen een gezellige borrel 
aan het houden, het moment dat je dan als kiescommisie gaat 
videobellen met een lichtelijk aangeschoten Lara die net een 
fles wijn achterover heeft gegooid weet je dat je een goede 
keuze hebt gemaakt

JUUP LEIS
• 21 jaar oud
• Werk: bertils catering
• Opleiding: creative business hogeschool inholland
• Hobby’s: carnaval , feesten en fc twente
• Anekdote:  er zijn nog weinig feestjes geweest waar Juup de feestvierders 

niet wist op te zwepen door het dondert en het bliksemt te 
zingen, maar na het gala van de toetnbloazers donderde het 
iets te hard bij juup….



V R I J D A G  1 7 - 2
V A N A F  2 0 : 0 0  U U R

Z A T E R D A G  1 8 - 2
V A N A F  1 2 : 3 0  U U R

Z O N D A G  1 9 - 2
V A N A F  1 5 : 3 0  U U R

V I E R  H O O G H E D E N  A A N  H E T  R O E R !
O O K  D I T  J A A R  Z I J N  W E  W E E R  O P  Z O E K  G E G A A N  N A A R  E E N

G R A N D I O O S  H O O G H E D E N P A A R .  W A T  I S  N O U  L U D I E K E R  D A N  V I E R
H O O G H E D E N ?  



GARDENJASMIN

Grotestraat 6, 7622 GL Borne
074-2669955
info@jasmingarden.nl
www.jasmingarden.nl

Chinees-Japans sushi & 
teppanyaki restaurant 
in Borne/Hengelo



L.E.C.

L.E.C.

UW ELEKTRONICA SPECIALIST VOOR AL UW HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Kom langs in de winkel of neem contact met ons op voor advies op maat

TEL 074-2504444 | WWW.EXPERT.NL/HENGELO-OV 
DELDENERSTRAAT 195, HENGELO 

Beste service  Persoonlijk advies  Vertrouwd dichtbij 

Snelle service aan huis

Gecertificeerd servicepartner voor 
alle gerenommeerde merken 



Autohopper Borne
Hanzestraat 12 B 
7622 AX Borne
074 – 210 01 05 
autohopper.nl/borne

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!



prestonpalace.nl/uit
Laan van Iserlohn • 7607 PT Almelo • 0546 542 121 • info@prestonpalace.nl

A L L - I N  E N T E R TA I N M E N T  C E N T E R

BELEEF JOUW 
PERFECTE UITJE IN DE
VOORJAARSVAKANTIE

Jouw wens staat centraal:  jij  kan 
jouw per fec te dag uit  vanaf nu zelf 
samenstellen! 

Als je  heerlijk uit  eten wil,  én wil 
bowlen,  én subtropisch wil  zwemmen, 
én naar de kermis wil,  dan zit  je 
altijd goed bij Preston Palace.  Nog 
steeds al l-inclusive,  maar nu met een 
vernieuwd aanbod, speciaal  voor jou 
en door jou samengesteld!



PETERMAN.NL

Zakelijk Lease

Private Lease

Verhuur

Wij zijn jouw 
zelfstandige, 

merkonafhankelijke 
mobiliteitspartner 

Peterman Lease
Spaansland 8, 
Enschede
053-303 0335



 

Grotestraat 213 • Borne • 085-303 46 19

Keukens op maat!

06 - 83 04 50 74

Pruisische Veldweg 220A  |  7552 AE Hengelo  |  074 349 07 35
info@tropictrees.nl  |  www.tropictrees.nl  |   /tropictrees

OOK NÁ 
DE CARNAVAL 

ÉCHT EEN 
FEESTJE VOOR 

UW TUIN!



 

PETER DOST

BESTRATING
RIOLERING
MINIKRAANVERHUUR

TORENLAAN  74  7559 PB HENGELO - 06 54 93 79 26  

PRINS BERNHARDLAAN 2
7622 BG BORNE
TEL. 06 53384818



Al
le

 H
oo

gh
ed

en
: J

as
pe

r K
em

na
, F

ra
nk

 H
of

st
ed

e,
 S

as
ki

a 
Ve

rb
ee

k,
 D

am
ia

n 
te

n 
Bl

oe
m

en
da

al
, 

Pi
m

 V
er

be
ek

, R
am

on
 M

un
st

er
hu

is,
 Li

sa
nn

e 
Bu

ss
ch

er
, W

es
le

y A
ss

in
k,

 S
am

 V
er

ge
er

, J
oo

st
 W

ith
ag

, 
Ni

ck
 te

n 
Tu

ss
ch

er
, B

o 
W

ith
ag

, W
ou

te
r v

an
 N

ec
k,

 R
uu

d 
Pl

at
en

ka
m

p,
 Je

ss
e 

te
n 

Br
oe

ke
, B

ar
t S

ni
jd

er
s, 

M
aa

ik
e 

La
ss

ch
e 

en
 B

jo
rn

 Le
tt

eb
oe

r. 
Af

w
ez

ig
: L

yn
n 

Ho
ek

st
ra

, L
ar

a 
M

ul
de

r e
n 

Ju
up

 Le
is



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
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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


