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Intex
Zwembaden

Zand en Watertafels
(in verschillende types)

Buitenspeelgoed Keupink B.V.
Het Vlonder 4 - 7597 MN Saasveld

074-3494650

Aluminium voetbaldoel

Verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen

Houten voetbaldoel

Verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen

Opblaasbare
jacuzzi
met bubbels + jets

Voor grote en kleinere
speelhuisjes, kunt u
bij ons terecht

Opblaasbare
jacuzzi
met waterontharder

Bestel nu in
onze webshop!

Schommels
‘Rondhout met zitje’
(1 & 2 persoons nestschommels)

Loohuisveldweg 5,
7597 KP, Weerselo

074-3032920
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De nieuwe Ko�  eleut ligt op de mat. Het is alweer de 30ste editie en wat heeft het blad toch 
een formatie doorgemaakt. Niet alleen qua uiterlijk en inhoud, maar ook in de technologische 

ontwikkeling. De online variant is afgelopen jaar een succes gebleken. Oud Saasvelders en andere 
betrokkenen konden de Ko�  eleut bewonderen via onze website. Aan de hand van QR-codes die in 

het blad staan zijn foto’s en video’s van de afgelopen jaren te zien. 

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE

Heeft u interesse in een 

advertentie, klachten, 

opmerkingen of ideeën? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl 

Redactie
Dave Fransen
Maaike Veldhuis
Jade Reimert
Eline Veldhuis
Mayke Frongink

Fotogra� e
Margaret Wolfkamp

Druk
Drukkerij Lotgerink
Oldenzaal

Vormgeving
Reclamebureau
Vindingrijck 
De Lutte

ADVERTEERDERS EN SPONSOREN, BEDANKT!

Heeft u interesse in een 

advertentie, klachten, 

opmerkingen of ideeën? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl 

ADVERTEERDERS EN SPONSOREN, BEDANKT!

ZONDER JULLIE 

WAS DEZE EDITIE 

NIET MOGELIJK!

COLOFON
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In het bestuur is er een verandering geweest. Liesbeth Veldscholten, onze Penningmeester, 
heeft het stokje overgedragen aan Tara slot. Het afgelopen seizoen heeft Tara alle � jne kneepjes 
van het vak onder de knie gekregen. Liesbeth namens ons allen bedankt!  

In het begin van 2021 waren er online aankondigingen en � lmpjes te vinden 
op onze socials. Wat waren wij blij dat onze hoogheden nog wel een jaartje het 

Saasveldse Ko�  elaand wilden regeren. Heb je ze gemist?? 
Ze zijn online nog terug te vinden.  SCAN QR CODE -->

In het carnavalsweekend hebben een aantal leden van de Buisman’s Keals hun creatieve 
brein laten werken. Er is een “Buisman’s Stra� e bak uit het dak online Quiz” georganiseerd. 
Om deze avond goed door te komen werden er hapjes en drankjes genuttigd, deze waren 
gesponsord via ’t Anker en Dancing Bruins. Leden hebben zich door de kou, wind en sneeuw 
moeten ploeteren om alle pakketten op tijd af te leveren en er waren geweldige prijzen te 
winnen. De foto’s en � lmpjes uit de oude doos die getoond werden, hebben menig roddel doen 
aanwakkeren.  

Op dit moment is het programma voor komend carnavalsjaar helaas nog onbekend en ook de 
hoogheden blijven nog even een verrassing. Veranderingen en andere aankondigingen zullen 
via onze socials (Facebook/Instagram/Buisman’s Keals website) worden aangekondigd. Houd 
deze goed in de gaten! 

Wij wensen jullie al veel lees en kijkplezier!!

Onze website –>

Iedereen weet dat de coronacrisis roet in het eten heeft gegooid. Hierdoor zijn activiteiten geannuleerd. Wij kunnen hier genoeg over vertellen, maar dat gaan wij proberen te vermijden. Het C-woord proberen wij in deze Ko�  eleut zo veel mogelijk te vermijden.   

Elk jaar is de redactie bezig 
met het uitdenken van nieuwe 
ideeën voor de Ko�  eleut en 
ervoor aan het zorgen dat 
alle stukken op tijd binnen 
zijn. De inwoners van ons 
Ko�  elaand hebben nog wel 
eens last van een ‘Saasvelds 
kwartiertje (of maandje)’.  De 
Ko�  eleut wordt niet alleen 
door de redactie gemaakt, 
maar in samenspraak met 
Vindingrijk. Hierbij kunnen wij 
niks beginnen zonder onze 
sponsoren. Zij hebben ons 
ook in het afgelopen moeilijke 
en pittige jaar gesteund.  

Namens het 
Buisman’s volk 

Bedankt!!



Loodijk 1, 7597 NV  Saasveld  Holland    Tel.: 0031 (0)74 - 34 94 255    Mail: info@hesselink-trucks.nl    

www.hesselink-trucks.nl

Tractors Trucks Machines Trailors
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VAN DE VOORZITTER
VAN DE VOORZITTER
VAN DE VOORZITTER

Momenteel, november 2021, is het allemaal weer ko�  edik kijken 
als we op het Carnaval 2022 vooruit blikken. De maatregelen zijn 
op dit moment nog onvoorspelbaarder dan het weer. Daarom dit 
keer ook geen persoonlijke felicitaties aan de eventuele nieuwe 
hoogheden, want mochten ze nog niet zijn opgekomen op het 
moment dat u dit leest, dan blijven de namen nog gewoon eventjes 
geheim. Mochten de nieuwe Hoogheden al wel gepresenteerd zijn 
dan wens ik ze via deze weg een prachtig mooi Carnavalsjaar toe 
en dat alles weer op een normale manier gevierd kan worden! 
Normaal blikken we ook nog eventjes terug op het afgelopen Car-
navalsjaar. Nu weet iedereen dat dit niet het “meest spectaculaire” 
jaar was, maar toch waren er een paar hoogtepuntjes. Laten we 
beginnen met de prachtige Carnavals quiz die we georganiseerd 
hebben. Vanuit ons gezien was het een mega geslaagde avond 
met alleen maar positieve reacties, het hele dorp deed gezellig 
mee, de livestream verliep op en top, en het Carnavals- en saamho-
righeidsgevoel was daar toch eventjes. Mede dankzij alle sponso-
ren en de plaatselijke horeca konden we deze mooie avond orga-
niseren. Via deze weg wil ik dan ook iedereen nogmaals bedanken 
die een steentje heeft bijgedragen aan deze avond.  

Het andere hoogtepunt van afgelopen jaar was dan toch wel het 
aftreden van Prins Arjan en Adjudant Henry, en niet te vergeten 
Jeugdprins Mick, Jeugdadjudant Bram en Jeugdadjudante Lotte. 
Nadat ze bijna 2 jaar over het Soaseler Ko�  elaand geregeerd 
hadden, mochten ze dan eindelijk aftreden met een feest zoals ze 
die ook verdiend hadden. In Aprés Ski stijl, een livestream vanuit 
Italië met Bram en een liveoptreden van Die Hüttenspass was het 
weer even ouderwets carnaval vieren bij Het Anker, de residentie 
van Arjan en Henry. Heren en Dame, nogmaals bedankt voor jullie 
2-jarige toewijding aan onze vereniging. 

Ik merk dat ik al weer ruim over het aantal woorden zit die de 
redactie mij heeft opgelegd voor het voorwoord, dus laat ik de 
tekst niet al te lang maken. Op het moment van schrijven blijft 
het dus één grote verrassing voor ons of we wel of geen (normaal) 
Carnaval kunnen vieren. We wachten rustig af, en passen ons aan 
waar nodig. Blijf voor de zekerheid ook komend jaar 
weer onze social media kanalen in de gaten houden 
voor eventuele veranderingen in het programma. 
Als laatst wil ik alle sponsoren wederom bedanken 
voor de geweldige steun, want zonder jullie kan de 
vereniging niet bestaan. 

Wij hopen dat we er in ieder geval weer eens een 
prachtig jaar van kunnen maken, op welke manier 
dan ook! Daarom, beste carnavalsvrienden, sluit ik 
af met de volgende woorden: 

Wat gaat het worden?
Beste Carnavalsvrienden!Beste Carnavalsvrienden!Beste Carnavalsvrienden!

Wat gaat het worden?Wat gaat het worden?

VAN DE VOORZITTER

Daar zijn we weer, Carnaval en Ko�  eleut 2022. Met op het moment van schrijven maar één vraag: 

Wat gaat het worden? Wel of geen nieuwe Hoogheden en wel of geen nieuw Carnavalsfeest? 

Er is op dit moment geen pijl op te trekken, maar één ding weet ik wel, we hebben alles weer voor 

100 procent voorbereid. Wanneer het licht op groen gaat, of ondertussen op moment van lezen, 

al op groen is gegaan, dan gaan we er weer een donders mooi feest van maken! 

Blijf gezond, denk positief 

en kijk vooruit, want 

die goede tijden komen 

vanzelf. Daarom heb ik het 

in deze tekst en paragraaf 

ook alleen maar over 

het enige echte C-woord: 

“Carnaval” 3 x Alaaf! 





VELDHUIS INFRA / AGRO

Sterk in infrastructurele & 
agrarische projecten

Veldhuis Infra / Agro
Zoekerddk 7
7597 MD Saasveld
info@veldhuisinfra.nl
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Gelukkig (en vat dit niet verkeerd op) konden onze hoogheden op 6 
november ook gewoon aftreden bij Het Anker. Deze heren zijn een jaar langer 
aangebleven omdat ze niet konden afreden in verband met Covid-19. We zijn 
blij dat ze dit spontaan hebben gedaan. Afgelopen november was het dan 
wel zover en konden ze zich laten opnemen in de prinsengarde. Prins Arjan 
de 1e en Adjudant Henry bedankt voor jullie tweejarige inzet als hoogheden 
van onze vereniging. Ook wil ik via deze weg de jeugd bedanken. Jeugdprins 
Mick en zijn beide Jeugdadjudanten Lotte en Bram dank voor jullie inzet! Het 
lijkt me leuk om jullie, voor zover dit niet bekend is, eens een indruk te geven 
over de spelregels die er zijn binnen de carnavalsvereniging. Ik zal jullie hier in 
daarom eens meenemen.

Waarom is 11 het gekkengetal? Het getal 11 is van oudsher 
het getal van de dwazen en de narren. Elf is onlosmakelijk verbonden met 
carnaval. Denk aan de elfde van de elfde (11 november), de Raad van Elf, het 
feit dat veel carnavalsactiviteiten om elf minuten over het hele of halve uur 
beginnen en carnavalsjubilea om de 11 jaar worden gevierd. Elf wordt ook 
wel het ‘gekkengetal’ genoemd. Het wordt zo genoemd, omdat het tussen de 
10 (het getal van perfectie) en de 12 (het heiligengetal) staat. Leuk detail is 
dat het woord ‘gekkengetal’ uit precies elf letters bestaat. Daarnaast bestaat 
het getal 11 uit twee keer een 1, wat staat voor gelijkheid. Met carnaval gaat 
iedereen verkleed en daardoor vervagen de verschillen tussen arm en rijk. 
Iedereen is dan gelijk. 

Wie heeft het gezag tijdens carnaval? Een vaste traditie 
voor aanvang van het carnavalsfeest is dat de burgemeester van een stad 
of dorp de macht tijdelijk overdraagt. Dat gebeurt hier op woensdagavond, 
vaak tijdens een o�  ciële ceremonie op het gemeentehuis. De ambtsketting 
gaat af en de symbolische sleutel van stad of dorp wordt overgedragen aan 
de Prins, die tijdens de carnavalsdagen de scepter zwaait over zijn feestende 
dorp. Op de meeste plekken gaat er een Prins Carnaval voorop in de polonaise. 
Op dinsdagavond wordt op de meeste plekken met veel ceremonieel vertoon 
weer afscheid genomen van het carnavalsfeest. Vaak gaat dat gepaard met 
een bokverbranding, waarbij de lokale carnavalssymbolen in brand worden 
gestoken. Tijdens de bokverbranding ‘rouwen’ de carnavalsvierders om het 
aanstaande afscheid van de Prins en zijn gevolg. Vroeger gebruikte de kerk de 
as van de bok om op Aswoensdag, de start van de vastentijd, kruisjes te zetten 
op de voorhoofden van gelovigen. Tegenwoordig staat op Aswoensdag vooral 
het haring happen nog op de agenda van traditionele carnavalsvierders. 

Waarom duurt carnaval vier tot vijf dagen? Dat we 
tegenwoordig een halve week carnaval vieren is in de loop der jaren zo gegroeid. 
Van oorsprong was er alleen Vastenavond, de dinsdag voor de vastentijd. Ook 
wel ‘vette dinsdag’ genoemd. In de wetenschap dat de katholieken veertig 
dagen lang moesten vasten, gingen zij zich op dinsdagavond nog even 
goed te buiten aan drank en lekkernijen. Op een gegeven moment is het 
carnavalsfeest o�  cieel opgerekt naar zondag tot en met dinsdag, maar in veel 
plaatsen begint carnaval tegenwoordig al op vrijdag. 

Waarom verkleden we ons tijdens carnaval? Waar 
de traditie van verkleden en feesten precies vandaan komt, is niet helemaal 
duidelijk. Maar bij de opkomst van het katholieke geloof verbood de kerk 
heidense feesten. Toch gingen mensen door met feestvieren. Dit deden 

zij verkleed om niet herkend te worden. Bij het feesten ging het erom dat 
iedereen gelijk aan elkaar was. De meester diende de slaaf en de slaaf de 
meester. Toen de kerk uiteindelijk besloot om het populaire volksfeest te 
omarmen en er een katholieke traditie van te maken, bleven de kostuums 
bestaan. In de oudheid droegen de mensen vaak alleen een lappenkleed of 
een laken over hun hoofd. Door de eeuwen heen werden de verkleedpartijen 
uitgebreider, van politieagent tot levensgrote knu� elberen; tijdens carnaval 
kun je ze allemaal tegenkomen.  

Waar komt de term dweilen vandaan? De term ‘dweilen’ - als 
in van kroeg naar kroeg gaan, zoals dat tijdens carnaval vaak gebruikt wordt -, 
stamt af van de betekenis ‘doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven’. 
Met name in carnavalsregio’s wordt de term dweilen veel gebruikt. Vaak wordt 
er gedweild onder begeleiding van carnavalskapellen die voor de nodige 
muziek onderweg zorgen, ook wel dweilorkesten genoemd. 

Om te voorkomen dat dit een geschiedenisles wordt, stop ik nu en wil graag 
samen met jullie kijken naar het heden. Op het moment van typen is het 
nog spannend of onze hoogheden en de jeugdhoogheden gewoon oet de 
ko�  esmorre tevoorschijn zijn gekomen. Net als alle goede dingen, komen 
ook feesten in drieën: de voorbereiding, het feest zelf en de napret. De 
voorbereidingen van de carnavalsactiviteiten zijn al weken of zelfs maanden 
geleden begonnen. Want het blijkt elk jaar weer dat een goede voorbereiding 
het halve werk is. Ik blijf het bijzonder vinden dat er zoveel mensen, 
ongeacht leeftijd of afkomst, betrokken zijn en samenwerken 
bij de organisatie van een nieuw carnavalsseizoen. Iedereen 
staat te trappelen om hun bijdrage te leveren. Die bijdragen 
variëren van het versieren van de praalwagens tot de organisatie 
van hét carnavalsweekend. Ik wil graag mijn grote waardering 
uitspreken voor al die vrijwilligers die zich al jarenlang voor 
onze carnavalsvereniging inzetten. Ik hoop dat die traditie van 
samenwerking nooit verloren zal gaan. Ko�  elaand is trots op de 
Buisman’s Keals. Dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers 
wordt er ieder jaar een traditie in ere gehouden. De Buisman’s 
Keals vieren carnaval op een wijze waar  een gemeente in het 
zuiden van het land nog jaloers op zal zijn. 

Ik wens jullie allen veel carnavalsplezier deze periode. Voor nu 
heb ik genoeg geschreven en wil ik u niet langer ophouden en 
veel leesplezier wensen met deze nieuwe Ko�  eleut. 

Tot slot, ik hoop dat iedereen ook dit jaar weer geniet van 
het carnavalsgebeuren en ik wil vanaf deze kant 
iedereen bedanken voor de inzet. Als laatste wil ik 
de adverteerders bedanken voor hun bijdrage om 
ook dit carnavalsseizoen weer tot een succes te 
brengen. BEDANKT!   

Het pak kan weer uit de kast, de steek uit de mottenballen, het is namelijk weer tijd voor mijn favoriete bezigheid… carnaval!! Voor de 
30e keer schrijf ik het voorwoord van dit blad van onze mooie carnavalsvereniging De Buisman’s Keals. Nog steeds met veel plezier, 
passie en bovenal trots om één van deze club te mogen zijn. Maar goed, dit voorwoord gaat natuurlijk over corona en in de 29 
keer hiervoor keek ik altijd even terug op het afgelopen jaar. Dat laatste gaat wat moeilijk omdat we afgelopen jaar geen carnaval 
mochten houden in verband met Covid-19. Wel hebben we daarentegen op de vrijdagavond een carnavalsquiz kunnen organiseren, 
ik wil de mensen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat deze avond vlekkeloos is verlopen. 

VAN DE PRESIDENT
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heidense feesten. Toch gingen mensen door met feestvieren. Dit deden 
duidelijk. Maar bij de opkomst van het katholieke geloof verbood de kerk 
heidense feesten. Toch gingen mensen door met feestvieren. Dit deden 

Jan Kuivenhoven
President CV De Buisman’s Keals

PRESIDENT





V.D. BURGEMEESTER

CONTACTPERSONEN

Burgemeester gemeente Dinkelland

Groep/functie Contactpersoon Emailadres Telefoonnummer

Voorzitter Dave Fransen davefransen@gmail.com 06-18103739 

Raad van 11 Kevin Tijink broenman@hotmail.com 06-29309650 

Jeugdraad Sven Keujer keujersven@gmail.com 06-50943081 

Damesraad + zaalversiering Lieke Analbers liekeanalbers@hotmail.com 06-81730745 

Prinsengarde Clemens Veldscholten clemens.veldscholten@gmail.com 06-29451495 

Ko�  ebraanders Arne Velthof arnevelthof@gmail.com 06-15648979 

Dansmarietjes Marieke Horsthuis horsthuis04@kpnplanet.nl 074-3494961 

CV Deurdonder’n Rick Analbers cvdeurdondern@gmail.com 06-49075494 

Ho� otograaf Margaret Wolfkamp margaret@wolfkamp.nu 06-55701906 

Technische Commissie Tom Oude Hesselink brinkhoes8@hotmail.com 06-12655563 

Optocht Commissie Johan Mekenkamp mekenkampj2@gmail.com 074-3494424 

Gala Commissie Louis Oude Booijink louisoudebooyink@hotmail.com 06-37383409 

Grime Carlijn Pol carlijnpol@hotmail.com 06-11776400 

Publiciteit Maaike Veldhuis maaikeveldhuis@hotmail.com 06-27614974 

Busvervoer Nancy Keujer keujernancy@gmail.com 06-30055813 
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Beste carnavalleu!,

Wie zegt dat carnaval alleen maar onder de rivieren wordt gevierd, is nog nooit in Twente geweest. Kijk alleen al bij ons in 
Dinkelland. Vele carnavalsverenigingen die onze mooie gemeente rijk is, zijn het hele jaar druk om tijdens carnaval op hun best 
tevoorschijn te komen met praalwagens, prachtige kostuums en vooral veel gezelligheid. Met als klapper de grote optocht in 
Oldenzaal onze buurtgemeente. Waar onze Dinkellandse deelnemers altijd zeer goed voor de dag komen. 

Zelfs corona krijgt bij ons carnaval er niet onder. Maar 
dat het impact heeft gehad, was helaas wel duidelijk 

afgelopen jaar. Geen optocht, geen feest, geen 
gala’s… ja digitaal, maar dat is toch anders. Al 
lieten jullie je daardoor niet van de wijs brengen 
en trokken alles uit de carnavalskast om er iets 
moois van te maken. Dat is precies de kracht van 
carnaval. Saamhorigheid, � exibel en jullie laten je 
nooit uit het veld slaan. Hulde! Of beter gezegd: 

Alaaf!

Dat carnavalsverenigingen onmisbaar zijn in onze 
Dinkellandse samenleving moge duidelijk zijn. De kreet 
‘samen’ kon door jullie bedacht zijn. Samen de schouders 
eronder. Door weer en wind en in goede en slechte tijden. 
Zo zal komende carnavalsseizoen ook weer een spannende 
worden. Kunnen we helemaal los? Of toch met enige 
maatregelen? Lopen we straks met carnavaleske ludieke 
mondkapjes? Of mogen we uit volle borst meezingen? De 
tijd zal het leren.  

Groots gevierd zoals vanouds, of klein en digitaal, ik kan het 
helaas niet voorspellen. Wat ik wel weet, is dat we er een 
mooi feest van kunnen maken. Houd rekening met elkaar 
door de maatregelen in acht te nemen en doe het zoals 
jullie het altijd doen: samen.  

Maak er een mooi feest van, 

Het bestuur –>
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Bornsestraat 43, Saasveld   |  www.hetankersaasveld.nl

CARNAVAL
VIER JE

BIJ

bezoek ons
vernieuwde
restaurant
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Wie is de prins?

volg de ontwikkelingen online

WAAR MOETEN DE HOOGHEDEN AAN VOLDOEN??

  Man /   Vrouw /   Onzijdig 

  Carnavalsbloed 

  Polonaise- en dansvaardigheden 

   In de periode van de 11de van de 11de

t/m februari/maart beschikbaar zijn  

Instagram Facebook Website
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Om alle ontstane vrije tijd een beetje door te komen hebben we hieronder 2 echte carnavalspuzzels voor jullie. 
De Buisman's Keals Kruiswoordpuzzel en Cryptogram.Zet je hersens aan het kraken en los de puzzels op, stuur je antwoord 

op naar onderstaande gegevens en maak kans op een geweldig grote 
vleesschotel! Tussen alle goed ingezonden antwoorden wordt er per 
puzzel 1 grote vleesschotel verloot.
Stuur je antwoord(en) uiterlijk 11 april op naar bmkpuzzel@gmail.com
Vermeld in de mail je naam, adresgegevens en telefoonnummer.De uitslag wordt tijdens het Paasweekend bekend gemaakt via onze 

social media. Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.

2022
Puzzel en win!Puzzel en win!Puzzel en win!

per puzzel 1 grote vleesschotel! 
Los het cryptogram op, de zin die er na het oplossen van 
het cryptogram staat is het antwoord van deze puzzel.

Prĳ s 17

puzzel 1 grote vleesschotel verloot.
Stuur je antwoord(en) uiterlijk 11 april op naar Vermeld in de mail je naam, adresgegevens en telefoonnummer.De uitslag wordt tijdens het Paasweekend bekend gemaakt via onze 

social media. Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.

Stuur je antwoord(en) uiterlijk 11 april op naar Vermeld in de mail je naam, adresgegevens en telefoonnummer.De uitslag wordt tijdens het Paasweekend bekend gemaakt via onze 
social media. Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.
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Drukkerij Lotgerink



Heeft  u interesse
in een advertentie? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl
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per puzzel 1 grote vleesschotel! 

Buisman’s KealsBuisman’s Keals
kruiswoordpuzzel Koffi  eleut kruiswoordpuzzel Koffi  eleut 

Buisman’s KealsBuisman’s Keals
kruiswoordpuzzel Koffi  eleut kruiswoordpuzzel Koffi  eleut 

2022

Prĳ s

Vul de kruiswoordpuzzel in en vind het antwoord aan de hand 
van de roze vakjes. Het woord wat bij het antwoord ontstaat is de 

oplossing van de puzzel.
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Hor� ontaal:
2: Wat eten wij altijd na het dweilen?

3:  Hoe wordt het feest genoemd wat wij vieren met 
Deurningen, Weerselo en Rossum?

6:  Wat is de benaming van de “stok” die een Prins altijd bij 
zich moet hebben?

7: Welk getal is onlosmakelijk van Carnaval?

9:  Welk dier staat er in het logo van onze 
Jeugd- en Damesraad?

10: Wat is de voornaam van onze huidige Vorst?

11: Wat is de voornaam van onze vorige Vorst?

12: Uit welk dorp komt CV De Spekscheeters?

15:  Wat krijgen de Hoogheden altijd van 
de Burgemeester overhandigd?

17:  Waar wordt altijd het grote Carnavalsfeest 
na onze optocht gehouden?

18: De voornaam van de Prins van ons 22 jarig jubileum

20:  Welk dier staat er in het logo van onze 
wagenbouwers CV Deurdonder'n?

22:  Hoe wordt het document genoemd waar de 
“elf geboden” van een Prins en Adjudant op staan?

23:  Hoeveel Hoogheden worden er ieder jaar 
gepresenteerd bij onze vereniging? 

25: Welk instrument bespeelt Hugo bij de Ko�  ebraanders?

26: Wat is de naam van onze jongste groep Dansmarietjes?

27: Wat eten wij altijd op Aswoensdag?

28: Op welke dag gaan wij altijd op ziekenbezoek?

29:  Waarvoor gaan wij altijd het dorp 
rond in de week voor het aftreden?

30:  Wat is de naam van de carnavalsvereniging 
uit Deurningen?

31:  Welk feest wordt er na het vasten van 
de Carnaval gevierd?

Verticaal:
1: Uit welk dorp komt CV De Kolkleu?

2:  Wat is de bijnaam van een oud Prins 
en onze Gala presentator?

4:  Wat draagt een lid van de Raad van 11 altijd om zijn hals?

5:  Waar werd vroeger het Noaberbal gevierd in Saasveld?

6:  Wat dragen de leden van de Raad van 11 op hun hoofd?

8: Wat is de achternaam van onze eerste voorzitter?

13: Waar worden altijd onze Gala avonden gehouden?

14: Wat is de voornaam van onze vorige Ho� otograaf?

16: Wat is de naam van de carnavalsvereniging uit Weerselo?

19: Wat is de naam van de carnavalsvereniging uit Rossum?

21: Wat is de voornaam van onze huidige secretaris?

24:  Welke kleur zat er in het pak verwerkt 
van onze laatste Prins?

Buisman’s KealsBuisman’s Keals
kruiswoordpuzzel Koffi  eleut kruiswoordpuzzel Koffi  eleut 

Buisman’s KealsBuisman’s Keals
kruiswoordpuzzel Koffi  eleut kruiswoordpuzzel Koffi  eleut 

26: Wat is de naam van onze jongste groep Dansmarietjes?
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Het voelt als een ware eer om dit jaar het stuk van de Raad van 11 te 
mogen schrijven, ik wil dan ook graag Mark Stege danken voor het 
doorgeven van “De Pen”. Echt super om terug te blikken op alles wat 
we vorig carnavalsjaar hebben meegemaakt. Om het één en ander 
overzichtelijk te houden hier een aantal hoogtepunten:

-  
-  
-  
-  

Tja, het was niet völle. Maar Leu, laten we niet klagen want hier lijkt 
verandering in te komen. Bij schrijven hebben we zelfs het eerste 
feestje alweer gehad, namelijk het aftreden van de hoogheden. En als 
één ding die avond duidelijk is geworden is het dat er in de afgelopen 
twee jaar weinig is veranderd. Mans had het bier nog steeds koud, het 
volk was nig te hoaln en ondanks de huidige gasprijzen was het er nog 
steeds gruwelijk heet in de keet.

Om inspiratie op te doen voor het overige deel van dit verhaal, besloot 
ik een werkbezoek te brengen aan de Paus in Rome. Ik het Vaticaan 
op, kom ik daar de voorzitter van de Nettelkörnkes tegen, die had 
natuurlijk ook wat te biechten. Naja, na een tiedje met Papa Francesco 
te hebt bakkeleid was ik er uut, een vooruitblik op dat wat komen gaat:

- Niels Koe sloopt de blouse van Jord
-  Op opkomstdag stuurt Jurian Oude Hesselink 

een valse uitnodiging naar een voetbalelftal 
-  RV 11 lid Stege danst in zijn blote buik met vrouwen van 

middelbare leeftijd
-  Jochem Pol denkt zijn konijn wederom in de Sousafoon te vinden
- Vorst Kevin valt van de � ets
- Steggink bouwt een wildwaterbaan bij Mans
- De RV 11 pakt de eerste prijs bij de grote wagens 

Ow ow ow wat hebt wie der zin an! Maar Leu zorg daj der bie bint 
want: iej könt oe pas joonk veulen a'j oald bint en dan is’t te late.

Helaas gunt de ko�  eleutcommissie mij maar 250 woorden en moet ik 
er dus een eind aan breien.

STIJN REIMERT

Met een lach en een traan geef ik “De Pen” 
door aan mijn jeugdadjudant: Niels Koe 50
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Ik geef de pen door aan 

Niels Koe 50

RAAD

VAN 11

Het voelt als een ware eer om dit jaar het stuk van de Raad van 11 te 
mogen schrijven, ik wil dan ook graag Mark Stege danken voor het 
doorgeven van “De Pen”. Echt super om terug te blikken op alles wat 
we vorig carnavalsjaar hebben meegemaakt. Om het één en ander we vorig carnavalsjaar hebben meegemaakt. Om het één en ander 
overzichtelijk te houden hier een aantal hoogtepunten:

VAN

Hooggeëerd publiek!



WERKEN AAN 
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LEEFOMGEVING

• wegen
• bodem
• water
• energie
• advies
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Heeft u interesse
in een advertentie? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl





Graag willen wij ook van deze gelegenheid gebruik maken om 
de leden die dit jaar afscheid nemen van de Jeugdraad even 
te benoemen. Deze jongens zijn helaas te oud geworden en 
daardoor niet meer in staat om het tempo van de Jeugdraad bij te 
benen. De leden waar wij afscheid van nemen zijn: Stan “Bobbie” 
Lotgerink Bruinenberg, Hidde “Beertje” Lotgerink Bruinenberg, 
Jochem Pol, Orno Slot, Sjoerd Remerink, Stef Papie en Rens 
Oosterik aka kind. Hidde en Sjoerd zijn jammer genoeg zelfs zo 
in niveau gedaald dat ze zich ook niet bij de ouwe lullen van de 
Raad van Elf zullen voegen. Door het afscheid van deze zwakste 
schakels waren we genoodzaakt nieuwe aanwas te vinden. Hier 
hebben we ruim de tijd voor genomen en deze nieuwe aanwas 
zal dan ook zeker een boost geven aan de huidige Jeugdraad en 
hun acties.

Natuurlijk werd het ook hoog tijd dat er een nieuw bestuur 
opstond en de jongens die zich hier geroepen voor voelden zijn 
Sven Keujer (Vorst), Menno Hesselink (Voorzitter), Mick Wolfkamp 
(Afschuifcommissie) en Bram Veldscholten (Penningmeester). 
Voor de Afschuifcommissie die jaren “goed” geleid is door 
Harm ‘k*nderarm’ Bijen, hebben wij gelukkig op het allerlaatste 
moment nog iemand kunnen verwelkomen (Mick we hopen dat 
je wel zelf iets meer doet dan Harm altijd deed).
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Geachte dames, heren en alles wat er tussenin zit, carnaval  

2022 is weer begonnen. Wij willen jullie, onze carnavalsvrienden een 

welkomstwoord brengen voor dit carnavalsjaar. We hebben natuurlijk van carnaval 

2021 weinig kunnen maken, maar hier gaan we het vooral niet over hebben. We hopen dit carnaval wat 

in te halen en hier zijn wij als Jeugdraad dan ook zeker op gebrand. Mocht het ervan komen dan staat er uiteraard 

ook weer een prachtig Hoogheden trio klaar. De hoogheden zijn dit jaar dan ook niet voor niks geselecteerd op 

hun vermogen om te feesten en te zuipen. Met dit trio hopen we het 27e levensjaar van de Buisman’s Jongs nog 

legendarischer maken dan het 26e. 

Tot slot hopen wij dat we er dit jaar een 

carnavalsjaar van maken als nooit tevoren:

"The best is yet 
to come." 

Frank Sinatra 1954

Volg ons op Insta Promofilmpje afgelopen jaar



Naast dat we natuurlijk mee hebben 
gedaan aan de Buisman’s Stra� e 
Bak Quiz, zijn we met het jaarlijkse 
damesraadfeest afgezeild naar 
Mallorca. Mallorca? Maar dat kon 
toch helemaal niet? Zeker wel. Al had 
het Megapark wel wat weg van een 
achtertuin en konden we er op de � ets 
heen...

Maar met een beetje fantasie waanden 
wij ons toch echt in Megapark. Tijdens 
de trip was de Damesraad gesplitst 
in drie verschillende teams. Elk team 
moest verkleed als ‘Megapark’. Eén 
team kwam verkleed als Party Animals 
met matchende Megapark shirts, een 
ander team hield een vrijgezellenfeest 
voor hun Bride to be en het derde team 
was een knaken voetbalteam dat op 
teamweekend ging, inclusief mascotte.
Bij binnenkomst werd iedereen op een 
gepaste manier naar de juiste tafel 
begeleid zoals we dat in Megapark 
gewend zijn (Bedankt Bas!). Nadat 

iedereen bij haar tafel was gearriveerd, 
stond er per team al een ijskoude tower 
te wachten. Bij het eerste spel draaide 
alles om deze gevulde towers, daarna 
draaide alles bij een aantal dames. De 
planten kregen ongevraagd ineens 
heel veel aandacht en het nodige 
vocht. Toen even later de vertraagde 
gasten ook eindelijk arriveerden, 
was het feest al in volle gang en werd 
er tussen de teams hard gestreden. 
Onder de muzikale begeleiding van 
onder andere Ikke Hüftgold, Isi Glück 
en Lorenz Bü� el zette de avond vol 
gezelligheid zich voort. 

Tegenwoordig is het de trend om 
tatoeages te laten zetten tijdens de 
vakantie. Hierbij konden wij niet 
achterblijven. Gelukkig waren die van 
ons zeer eenvoudig te verwijderen met 
een sopje.
De organisatie had aan alles gedacht, 
inclusief zwembadjes voor verkoeling. 
Alle meegebrachte bikini’s lieten dan 

ook niet lang op zich wachten en het 
liep al snel uit op een zwemfeestje. Je 
hebt nog nooit zoveel dames in een 
kinderbadje gezien. Alhoewel, enkele 
mensen wél, aangezien iemand er 
pas later (lees: de volgende ochtend) 
achter kwam dat een Snapchat op 
‘Mijn verhaal’ was geplaatst in plaats 
van de groeps-chat. 

Nadat iedereen weer aangekleed was 
werd er een playbackshow gehouden 
met een gastoptreden van een echte 
‘Coole kikker’, onder begeleiding van de 
Party Animals. De avond is afgesloten 
met een knallende vuurwerkshow. Het 
was een geslaagd feest, en we hopen 
deze sfeer voort te zetten tijdens 
aankomend carnavalsjaar.

Bis zum nächsten Mal!

De Damesraad
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Normaal gesproken is de Damesraad van alle markten thuis. Denk hierbij aan 

de Jeugdraad vergezellen met onze aanwezigheid, zorgen voor gezelligheid, 

het versieren van de zalen en om het jaar meedoen aan de gala. Hoe gaat dat 

dan tijdens een carnavalsjaar waarin alles thuis moet?
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Buisman’s stra� e bak uit het dak 
online quiz en entertainment avond 

Beste Quizzzzzzzmasters, 
Ondanks dat we vorig jaar geen echt Carnaval hebben 
kunnen vieren, was er daar toch op onze geliefde vrijdag 
de online quizavond. Met een klein comité is er in de weken 
voor deze quizavond hard gewerkt om alles te kunnen 
regelen. Denk hierbij aan: locatie, quizinhoud, sponsoren, 
promotie, aankleding, digitale aankleding, hoe gaan we de 
quiz en de vragen presenteren, loterij, goodiebags etc. etc. 

Het was even aanpoten, maar het resultaat mocht er wezen. 
Een prachtige quizavond vol met humor, entertainment en 
een mooie kijk op de geschiedenis van onze vereniging. Het 
doet ons ook goed dat er zoveel enthousiaste mensen mee 
wilden doen en dat we achteraf met veel positieve reacties 
terug kunnen kijken op deze avond. Ondanks dat we niet met 
ons allen los konden gaan in de optocht en achteraf bij Bruins, 
hebben we op de vrijdag in het Carnavalsweekend toch nog 
met ons allen samen een donders gezellige avond gehad. 
Uiteraard hadden we deze avond en de loterij niet kunnen 
organiseren zonder onze sponsoren, daarom via deze weg nog 
eenmaal bedankt aan alle sponsoren die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt. Verder presenteren we hier nu alle vragen 
met de daarbij behorende antwoorden. 

Lees ze gerust nog een keer door, 

en wie weet volgt er ook dit seizoen 

weer een gezellige quizavond 

waarin u zich weer kunt kronen 

tot Quizmaster van het Soaseler 

Ko�  elaand. 

Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak Buisman’s stra� e bak uit het dak 
online quiz en entertainment avond 
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Lees ze gerust nog een keer door, 

en wie weet volgt er ook dit seizoen 

Vragen over de carnavalsvereniging: 

1.  Wanneer is de Carnavals vereniging opgericht? 
A. 1988 
B. 1990 
C. 1992 
D. 1994 

2.  Wie waren de personen die de Carnavals 
vereniging de Buisman’s Keals hebben opgericht?

A.  Frans Munsterhuis (Frenkie), Anneke Oude Hesselink 
en Jan Kuivenhoven. 

B.  Bennie Oude Meijers, Gait Oude Hesselink en Jan 
Kuivenhoven 

C.  Bennie Oude Meijers, Gait Oude Hesselink, Anneke 
Oude Hesselink en Jan Kuivenhoven 

3.  Hoeveel Hoogheden Duo’s heeft de Buisman’s 
Keals al gehad in al die jaren? 

A. 28 stuks. 
B. 29 stuks. 
C. 30 stuks. 
D. 31 stuks. 

4.  In welk jaar viert CV De Buisman’s Keals hun 55 
jarig bestaan? 

A. 2056 
B. 2046 
C. 2057 
D. 2047 

5.  Wat is het ere-buismenneke?  
A.  Een onderscheiding voor een persoon die binnen 

de vereniging langdurig actief is geweest en/of 
bijzondere zaken heeft verricht. 

B.  Een onderscheiding voor een persoon die zich 
vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor de 
Saasveldse gemeenschap en die elk jaar wordt 
uitgereikt na de Carnavals optocht. 

C.  Een onderscheiding voor een persoon die 11 jaar of 
langer iets voor de vereniging actief is geweest en/
of bijzondere zaken heeft verricht. 

D.  Een onderscheiding voor een persoon die 11 jaar 
lang zich vrijwillig en belangeloos heeft ingezet 
voor de Saasveldse gemeenschap en die elk jaar 
wordt uitgereikt na de Carnavals optocht 

6.  Hoeveel Ko�  eleuten worden er jaarlijks gedrukt 
en uitgedeeld?  

A. 700 
B. 750 
C. 800 
D. 900 

7.  Hoeveel edities van de Ko�  eleut hebben we in 
totaal gehad? 

A. 28 
B. 29 
C. 30 
D. 31 

8.  Hoelang is de huidige president, Jan Kuivenhoven, 
voorzitter geweest van de Buisman’s Keals? 

A. 20 jaar 
B. 22 jaar
C. 11 jaar 
D. 18 jaar 

9.  Wat is de naam van de kar waar jarenlang de 
hoogheden werden ingestopt tijdens de opkomst 
om hier vervolgens mee de zaal in te worden 
geduwd door een uitzinnige raad van 11? 

A. De Ko�  ekoar 
B. De Buismanbarrel 
C. Het Buisman’s blik 
D. De Ko�  esmorre

10.  Waar was de sleuteloverdracht voordat deze 
werd gehouden in Denekamp?

A. Weerselo
B. Deurningen 
C. Rossum 
D. Saasveld 

A. Weerselo
B. Deurningen 
C. Rossum 
D. Saasveld 

waarin u zich weer kunt kronen 

tot Quizmaster van het Soaseler 
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11.  Welke 4 verenigingen vallen onder het 
Noaberschap waar we ook het Noaberbal mee 
vieren? 

A.  De Dwarsliggers, De Pearse Köp, De Sjeesköttels, 
De Buisman’s Keals 

B.  ’N Lesten Stuuver, De Nettelkörnkes, De 
Knoll’ntrekkers, De Buisman’s Keals 

C.  De Sjeesköttels, De Nettelkörnkes, De 
Knoll’ntrekkers De Buisman’s Keals 

D.  ’N Lesten Stuuver, De Pearse Köp, De 
Knoll’ntrekkers, De Buisman’s Keals 

12.  Dit noaberschap heeft ook een logo, uit welk 
object bestaat dit logo? 

A.  Wapen van oud gemeente Weerselo 
B. Een (carnaval) steek 
C. Een hart 
D. Een klavertje vier

13.  Wat wordt er als afsluiting traditioneel 
gegeten op Aswoensdag? 

A. Haring  
B. Mosselen met Friet 
C. Pruimentaart 
D. Bon bons met wafels 

14. Wat is Buisman?
A. Gebrande suiker 
B. Ko�  ebonen 
C. Ko�  epoeder 
D. Cafeïne-extractie 

15.  In welk van onderstaande kan Buisman een 
ingrediënt zijn? Er zijn meerdere antwoorden 
goed 

A. Gehaktbal 
B. Soep 
C. Alcoholische dranken 
D. Brood 

16.  Wie is de digitale Ho� everancier van de 
Buisman’s Keals? 

A. Jabé Reclame Tubbergen 
B.  Smartphoto, voorheen Webprint, Oldenzaal 
C.  Vindingrijck, Oldenzaal 
D. Terzake, Borne 

17.  Wat is de naam van onze jongste 
dansmarietjes groep?

A. De Buismanboontjes 
B. De Miniboontjes
C. De Ko�  eboontjes 

18.  Welke vereniging heeft de eerste stap gezet 
om in Saasveld een Raad van 11 op de been 
te zetten? 

A. De Nettelkörnkes 
B. De Knoll’ntrekkers 
C. ’N Lesten Stuuver

19.  Wie waren de eerste Hoogheden van de 
Buisman’s Keals? 

A. Jos Oosterik en Gerrit Beld 
B.  Willem Schelberg en Bennie Franken 

Volmerink 
C. Ben Nijland en Gerard Pol 
D.  Jan Kuivenhoven en Bennie Oude Meijers 

20.  Wie heeft het eerste jaar van de Buisman’s 
Keals afgesloten als Prins?  

A. PZN  - Prins Zonder Naam 
B.  Prins met de onbekende naam 
C. Prins No Name 
D. Prins Anonymus 

 Algemene vragen carnaval: 

1. Wat is géén plaatsnaam tijdens carnaval? 
A. Lampegat 
B. Kielegat 
C. Moddergat 
D. Hollegat

2.  Wat vieren we met carnaval?
A.  De overwinning van de protestanten op de 

Spaanse overheerser in de zeventiende eeuw 
B.  De laatste kans om je nog eens lekker vol te 

proppen voor de vastenperiode begint 
C.  De verering van de elf apostelen van Jezus die 

hem níet verraadden. De Raad van Elf is daarom 
een vaste carnavalstraditie 

D.  De verdrijving van keizer Carnavalus, die met 
harde hand heerste in het Romeinse Rijk. Hij liep 
in de val toen opstandelingen zich vermomden 
als paleiswachters. Verkleden is nog steeds een 
carnavalstraditie 

3.  Wat betekent het woord 'carnaval'? 
A. Feest van het vlees 
B.  Vaarwel van het vlees 
C. Vastenavond 
D. Feest van het vasten 

4. Waar wordt carnaval gevierd? 
A.  In Noord-Brabant en Limburg 
B.  In Noord-Brabant, Limburg en Gelderland 
C.  In Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en 

Overijssel 
D. In alle Nederlandse provincies

5.  Waarom is het Zomercarnaval in Rotterdam in 
de zomer? 

A.  Omdat op de Nederlandse Antillen carnaval in 
de zomer plaatsvindt 

B.  Zodat de Antilliaanse gemeenschap in 
Nederland carnaval kan vieren zoals ze dat 
gewend zijn: met aangename temperaturen 

C.  Het Zomercarnaval heeft niks met het 
katholieke carnaval te maken. Het is een 
Rotterdams multicultureel zomerfeest, dat ook 
'carnaval' is gaan heten 

6.  Waar komt de carnavalsgroet 'Alaaf' vandaan? 
A.  Het is een oude vervoeging van 'laven', dat 

'dorst lessen' betekent. Proost! 
B.  Dronken mensen spreken zo het gekkengetal 

'elf' uit 
C.  Het komt van 'Alles af'; wat verwijst naar 

vastenavond, waarop al het eten en drinken op 
moet 

7.  Hoeveel liter bier is er in 2020 in heel 
Nederland afgezet?  

A. Ruim 13 miljoen 
B. Ruim 130 miljoen 
C. Ruim 1,3 miljard 
D. Ruim 13 miljard 

8.  Nederlanders drinken gemiddeld minder bier, 
terwijl er steeds meer bier wordt geproduceerd. 

a. Waar
b. Niet waar  

9.  Hoeveel procent van de carnavalsvierders ging 
vreemd in 2020? (Zoenen is vreemdgaan) 

A. 23,5% 
B. 14,6 % 
C. 10,4%
D. 38,6%  

10.  Hoeveel geld geven we gemiddeld per 
persoon met carnaval uit? 

A. 130 euro 
B. 180 euro 
C. 220 euro 
D. 260 euro  

11. Wat is de term voor de angst voor een leeg 
glas bier? 
A. Arachnophobia 
B. D.O.R.S.T. 
C. Cenosillicafobie  
D. Batrachofobie 

12.  Wat is de oudst bekende datering van het 
woord “Carnaval” in het Nederlands? 

A. 1673 
B. 1534 
C. 1882 
D. 1423 

13.  Wat is de vroegst mogelijke datum voor 
Carnaval? 

A. 28 januari 
B. 11 februari 
C. 5 februari 
D. 1 februari 

14.  Waar komt de naam Rosenmontag vandaan? 
A.  In Duitsland worden traditioneel alle optochten 

op maandag gehouden, de Hoogheden en hun 
gevolg delen tijdens deze optocht altijd rozen 
uit aan het publiek. 

B.  In Duitsland wou men in 1694 een naam geven 
aan de maandag van Carnaval, dat jaar viel de 
maandag tegelijk met Valentijnsdag, ze dachten 
aan de kleur rood. Maar vonden Rotenmontag 
niet mooi klinken, in het italiaans vertaald is 
rood; Rossa, dit hebben ze gecombineerd met 
“Roten” en daar kwam Rosenmonntag uit, vanaf 
dat moment is deze naam blijven bestaan. 

C.  De naam is afgeleid van het Duitse woord 
“rasen” wat “vrolijk zijn” betekent.

D.  In Duitsland worden traditioneel alle optochten 
op maandag gehouden, Sint Lotharius vonn 
Rosen, een heilige uit Keulen (1608-1679), en 
groot voorstander van het Carnaval, liet altijd 
op de maandag na zijn verjaardag een optocht 
houden ter ere van zichzelf. De Duitsers hebben 
daarom de optochtmaandag omgedoopt tot 
Rosenmonntag 

15.  Onderstaande zin zeggen de priesters altijd 
tijdens het opleggen van het askruisje, welk 
ontbrekende woord komt er op de puntjes te 
staan?  “Gedenk, mens, dat je tot … bent en 
tot … zult wedekeren” 

A. Bloed 
B. Stof
C. As 
D. Vlees 

16.  Carnavalsvereniging Jocus uit Venlo is de 
oudste carnavalsvereniging van ons land, in 
welk jaar is Jocus opgericht? 

A. 1689 
B. 1767 
C. 1842
D. 1901 

17.  Welke stad draagt de naam “Oeteldonk” 
tijdens Carnaval? 

A. Den Bosch
B. Maastricht 
C. Breda 
D. Tilburg 

18.  Welke drie kleuren pronken er op de 
Oeteldonkse vlag? 

A. Rood-Geel-Groen 
B. Geel-Blauw-Geel 
C. Blauw-Groen-Wit 
D. Rood-Wit-Geel 

19.  Hoeveel deelnemers telt de Carnavalsoptocht 
in Keulen gemiddeld genomen? 

A. 8000 
B. 10.000 
C. 15.000 
D. 20.000 

20.  In Nederland verbranden we na het Carnaval 
altijd de “Zondebok”, hoe wordt deze in 
Keulen genoemd? 

A. Sünden Bock 
B. Feuer Sau 
C. Pleite 
D. Nubbel

 Vragen over de gala: 

1.  Wie presenteerde de eerste gala?  
A. Wilfried Rikhof 
B. Jan Kuivenhoven  
C. Jan Nijland 
D. Hennie Oude Mijers 

2.  Hoe vaak hebben Minni en Manni meegedaan 
met de gala?   

A. 22 jaar 
B. 25 jaar 
C. 18 jaar 
D. 20 jaar 
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3.  Hoeveel mensen zitten er op een zaterdag 
avond in de zaal tijdens de gala? Gaat om de 
genummerde plaatsen aan de verschillende 
tafels 

A. 295 
B. 320  
C. 345 
D. 350 

4.  Wat drinkt Jarno voordat de gala gaat starten 
om 8 uur? 

A. Water 
B. Jagermeister 
C. 2 pijpjes bier
D. Jenever 

5.  Welke 4 mannen waren jarenlang vast 
onderdeel van het Hofkoor?

A.  Jozef Kolmschot, Fons Oude Hesselink, Gerrit 
Veldhuis, Jos Schabbink 

B.  Jozef Kolmschot, Fons Oude Hesselink Gerrit 
Veldhuis, Frans Boomkamp 

C.  Jozef Kolmschot, Fons Oude Hesselink, Gerrit 
Veldhuis, Johan Mekenkamp 

D.  Jozef Kolmschot, Fons Oude Hesselink, ,Gerrit 
Veldhuis, Herman van Mans 

6.  Welke vereniging komt traditiegetrouw op de 
donderdagavond bij onze Gala? 

A. De Kolkleu uit Hertme 
B.  De Nettelkörnkes uit Deurningen
C. De Knollentrekkers uit Weerselo 
D. ’N Lesten Stuuver uit Rossum 

7.  De jeugdraad heeft jarenlang een playback 
act opgevoerd tijdens de gala, totdat ze zijn 
begonnen met het “presenteren van een tv 
show met daarin Saasveldse typetjes”, wat was 
de eerste tv-show die ze naspeelden?  

A. Wie ben ik 
B. Lingo 
C. Boer zoekt vrouw 
D. Temptation Island 

8.  Hoe vaak doet de Prinsengarde mee aan de 
gala: 

A. Om de 4 jaar 
B. Elk jaar 
C. Om de 3 jaar 
D. Om de 2 jaar

9.  Welk 2 artiesten immiteerden ooit “Zaai” 
met de welbekende uitspraak: Postbodeuuh 
Sieeeemen 

A. Minni en Manni 
B. Kelly en Marije KoS 
C.  Ben van de veertuut en Mariët Veldhuis 
D.  Carlo van de Kroes en Peter van de Fraank 

10.  Wie moet het echt ieder jaar ontgelden tijdens 
de gala? 

A. Herman van Mans 
B. Herman van Mans 
C. Herman van Mans 
D. Herman van Mans 

Vragen door de carnavalsjaren heen: 

1.  Wie van de heren was ooit Jeugdprins en later 
Prins van onze vereniging?   

A. Frank Kleizen 
B. Arjan Loohuis 
C. Jarno Gosselt 
D. Herald Franken Volmerink 

2.  Welke Adjudant presenteerde zijn Prins met 
deze memorabele woorden: “En hier is Frins 
Prank “?

A. Benno Geerdink 
B. Laurens Scheepers 
C. Pim Bootsveld 
D. Harold Papenburg

3.  Welke hoogheden regeerden in 2004 het 
ko�  elaand?

A.  Harrie Scholten en Erwin Vlutters
B.  Gerrit Oude Hesselink en Frans Munsterhuis 
C.  Renè Kolmschot en Benno Geerdink 
D. Walter Haarman en Jan Geerdink 

4.  Zet de onderstaande oud-prinsen in 
chronologische volgorde van het jaar van 
regeren

A.  Ben Pol, Harry Scholten, Johan Bootsveld, 
Bennie Keupink 

B.  Johan Bootsveld, Ben Pol, Harry Scholten, 
Bennie Keupink 

C.  Harry Scholten, Johan Bootsveld, Bennie 
Keupink, Ben Pol 

D.  Ben Pol, Johan Bootsveld, Bennie Keupink, Harry 
Scholten 

1996, 2002, 2004, 2008 

5.  Met welk Prinsenpaar moest je “met veer'n"?
A.  Prins Stephan en Adjudant Clemens  
B.  Prins Herald en Adjudant Pieter 
C.  Prins Koos en Adjudant Clemens
D. Prins Hans en Adjudant Marcel 

6.  Waar hing het dorp vol mee tijdens Carnaval 
2019?   

A. Slippers
B. Zonnebrillen 
C. Hangsloten 
D. Opblaaspoppen 

7.  Waar lag ’t Anker helemaal mee vol na het 
aftreden van Prins Herald en Adjudant Pieter?  

A. Maïs 
B. Piepschuim 
C. Stroo 
D. Zaagsel 

8.  Prins Jarno en Adjudant Berny zijn een “eng” 
weekend weg geweest met de Raad van 11, 
waar zijn ze toen naartoe geweest?

A. Mallorca 
B. Willingen
C. Düsseldorf 
D. Amsterdam 

9.  In welk jaar was Marcelino Wunderlich de 
presentator op de zaterdagavond bij Bruins? 

A.  In 2009, het jaar van Prins Laurens Borghuis en 
Adjudant Henk Horsthuis 

B.  In 2016, het jaar van  Prins Peter Lutke 
Veldhuis en Adjudant Jeroen Wolfkamp 

C.  In 2017, het jaar van Prins Stephan Thijert en 
Adjudant Clemens Hottenhuis 

D.  In 2019, het jaar van Prins Jarno Gosselt en 
Adjudant Berny Keujer 

10.  Welke Burgemeester stak tijdens het 
Noaberbal in Saasveld samen met de 
bestuursleden een sigaar op terwijl het 
rookverbod net was in gegaan?

A. Burgemeester Wim Schelberg 
B. Burgemeester John Joosten 
C. Burgemeester Frans Willeme 
D. Burgemeester Roel Cazemier

11.  Wat is de recordtijd van Vorst Kevin voor 
het opslobberen van 5 glazen bier en 10 
onmeunig hete bitterballen?

A. 1 minuut en 1 seconde 
B. 1 minuut en 3 seconden 
C. 1 minuut en 5 seconden
D. 1 minuut en 7 seconden  

12.  Wie was er jarenlang voor Margret de 
Ho� otograaf van de Buisman’s Keals? 

A. Herman Roetgerink 
B. Anja Silderhuis (Thumbs up Anja) 
C. Anneke Oude Hesselink 
D. Monique Bruins 

13.  Wat is het opmerkelijke trekje van onze 
ho� otograaf Margret Wolfkamp?

A. Het opsteken van een duim 
B. Het trekken van rare bekken 
C.  Het opsteken van een middelvinger 
D. Het lachen  

14.  Hoe heet het nummer waarmee de 
Ko�  ebraanders altijd naar binnen trekken?  

A.  Come on In 
B. Over and Out
C.  Die Oberlander Blasmusikanten Schweinerei 

und Bier Polka Potpourri 
D.  Wir sind sexy wir sind geil, wir sind 

Ko�  ebraanders, das ist style 

15.  Wat vond Clemens Hottenhuis in z’n 
hoogheidjaar 2017 het mooiste moment? 

A. Dat Stephan z`n prins was. 
B.  Dat hij eindelijk z`n trompet aan de kant kon 

leggen. 
C. Het dweilen. 
D.  Dat Jochem Pol, na een zeer gezellig avondje, 

serieus een konijntje zocht in de grote 
sousafoon  (Dat uit de kluiten gewassen 
blaasinstrument) 

16.  Wie is er altijd te laat bij de Ko�  ebraanders?
A. Dion Leuverink 
B. Ruud Hofhuis 
C. Twan Leuverink 
D. Dolf Veldhuis

17.  Wie is de dirigent van de Ko�  ebraanders?  
A. Arne Velthof 
B. Bennie Oude Meijers 
C. Resy Weernink 
D. Jozef Kolmschot 

Vragen over de jeugd: 

18. Hoelang bestaat de Damesraad?  
A. 12 jaar 
B. 13 jaar
C. 14 jaar 
D. 15 jaar 

19.  Wie was de eerste Jeugdadjudant?
A. Jarno Gosselt 
B. John Lesscher 
C. Sander Wigger 
D. Marcel ter Haar

20.  Wat is er in het jaar 2008 in extreme mate 
gegeten door de jeugdraad?  

A. Knakworsten 
B. Eieren 
C. Haring 
D. Kroketten 

21.  Wat is er regelmatig door café Silderhuis heen 
gevlogen?  

A. Beenham 
B. Eieren  
C. Shoarma 
D. Frikandellen 

22.  Hoeveel roodharige jeugdhoogheden hebben 
de Buisman’s Jongs in hun lange historie 
gehad?

A. 5  
B. 6 
C. 7 
D. 8

23.  Welk dier staat er in het logo van onze 
wagenbouwers CV Deurdonder’n?   

A. Een Varken 
B. Een Geit 
C. Een Haan
D. Een konijn 
E. Een Olifant 
F. Een Roodstuitboomtimalia 

24.  Wat was het thema van 
CV Deurdonder’n in 2019?  

A. Mario Kart 
B. Bob De Bouwer 
C. Kui� e 
D. Spongebob 

25.  Wie was de eerste  vrouwelijke hoogheid?  
A. Lynn Frielink 
B. Vera Silderhuis
C. Inge Munsterhuis 
D. Lotte Hesselnk  

17.  Wie is de dirigent van de Ko�  ebraanders?
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wat te smull'n
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Cheers!Cheers!Cheers!Cheers!
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2021

Afgelopen 6 november 2021 hebben we een heus thema-feest 
georganiseerd, en wel in stijl van onze hoogheden Prins Arjan en 
Adjudant Henry, namelijk een Après Ski Party. Bij een thema-feest 
hoort uiteraard een bijpassende dresscode en dat is uitstekend 
gelukt. De bezoekers kwamen in de meest originele skipakken, 
met mutsen en skibrillen. Bij binnenkomst werden de gasten 
verwelkomd met een Oostenrijks borreltje; “Obstler”. 

Om 20:00 uur was het dan zo ver, de Buisman’s Back On Track 
Carnavals Party kon van start gaan. Er was een strak schema 
aangezien we niet langer dan 00:00 uur door mochten feesten 
wegens de op dat moment geldende coronamaatregelen. Dat 
kon de pret niet drukken, want het was vanaf 20:00 uur volop 
feest. De Blaaskapel mocht aftrappen en we trokken in een 
polonaise de Après Ski Kneipe “Mans” binnen. Mans was goed 
gevuld met een heuse polonaise zoals we dat gewend zijn in het 
Soaseler Ko�  elaand.
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Na een mooi Carnavalsjaar 2020 vol hoogtepunten kwam COVID-19 al vlot om de hoek kijken. Traditiegetrouw hadden onze 
hoogheden Prins Arjan en Adjudant Henry rond de 11e van de 11e in 2020 moeten aftreden, maar door COVID-19 heeft dit 
niet kunnen plaatsvinden. Hierdoor hebben wij als CV De Buisman’s Keals een nieuw record bereikt, namelijk dat Prins Arjan 
en Adjudant Henry de langst regerende Prins en Adjudant in de geschiedenis van de vereniging zijn. Dat is toch een hele eer 
om die titel te mogen dragen. 

Soaseler Ko�  elaand.
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AFTREDEN
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Daarna kon het o�  ciële gedeelte beginnen. Als 
eerste hebben wij afscheid genomen van onze 
Penningmeester Liesbeth Veldscholten, Liesbeth 
nogmaals bedankt voor alle inzet de afgelopen 
jaren. Vervolgens mochten de jeugdhoogheden 
Jeugdprins Mick en Jeugdadjudante Lotte naar voren 
komen. Jeugdadjudant Bram kon helaas niet fysiek 
aanwezig zijn bij het aftreden wegens een studiereis 
naar Italië, maar onze creatieve Mart van Mans heeft 
er voor gezorgd dat Bram middels ‘beeldbellen’ toch 
aanwezig kon zijn en zo ook o�  cieel kon aftreden 
als Jeugdadjudant. Na de “mooiste herinnering” 
aangehoord te hebben werden de steken, scepter 
en capes afgenomen en werden de hoogheden 
in stijl door de Jeugd- en Damesraad naar buiten 
gebonjourd in de welbekende “steek op wielen”. 

Hierna volgde al gauw het aftreden van een heel 
koppel leden van de Jeugdraad en Damesraad, Kyra 
Frielink, Onno Slot, Harm Bijen, Stef Papenburg, 
Remy Scholten, Rens Oosterik, Jesse Weersink, Hidde 
Lotgerink Bruinenberg, Sjoerd Remerink, Jochem Pol, 
Stan Lotgerink Bruinenberg, Tim Hazekamp en Jord 
Oosterik bedankt voor alle jaren! 

Als laatste hebben we o�  cieel afscheid genomen 
van Prins Arjan en Adjudant Henry. Nadat zij bedankt 
zijn voor de afgelopen 2 jaren als regerend koppel 
werden de scepter, steken en cape ingenomen door 
onze Vorst. Vervolgens werden Arjan en Henry in een 
origineel skipak gehesen door de Raad van 11 en op 
een welbekende wijze naar buiten gereden op de 
aftreedmobiel. 

Na het officiële gedeelte mochten we met 
z’n allen genieten van een optreden van 

Hüt tenspass, geheel in Oostenrijkse sferen. 
Kortom, een avond vol feest! 
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2021 GAAT AAN ONS VOORBIJ,

IN 2022 ZIJN JULLIE ER TOCH WEER BIJ?
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Vervolgens zijn we naar de hal gegaan waar iedere klas 
gezamenlijk een optreden gaf. Samen met de Raad uit 
groep 8 vormden we een jury. Bij elk optreden gaven we 
commentaar. De optredens waren erg goed voorbereid en 
waren erg verschillend. Zo werd er gedanst, gezongen en 
werden er moppen verteld. Uiteindelijk hebben we samen 
met de Raad een winnaar gekozen en mochten wij deze klas 
een prijs uitreiken.

Ook hebben wij hier bekend gemaakt welke jongen en 
welk meisje het mooist verkleed waren. Onze keuze was 
gevallen op een jongen die als supergave opa verkleed was 
en een meisje als Pippi Langkous. Tenslotte hebben we de 
hoogheden van groep 8 opgenomen in de hofhouding. 

Groetjes, 
Isa Frielink en Lotte Hesselink 
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De Bernardusschool 

houdt wel van een feestje!

Op 6 juli 2021 zijn wij (Isa en Lotte) naar de basisschool gegaan onder het mom van zomercarnaval. 

De basisschool had een feestweek waarbij er ook een dag zomercarnaval werd gevierd. Hierbij 

kregen wij de taak om allereerst een rondje te lopen door de school. We zijn langs alle klassen 

gegaan om te kijken wie de leukste en origineelste out� t aan had. Dit was een erg lastige keuze, 

omdat iedereen erg leuk verkleed was! 
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Blijf op de hoogte –>
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Terugblik op het afgelopen jaar  
Aangezien het carnaval afgelopen jaar anders is verlopen dan gehoopt, hebben 
we weinig om op terug te blikken. Echter hebben wij als wagenbouwvereniging 
niet stil gezeten. Zo hebben we het afgelopen jaar het complete onderstel van onze 
wagen vernieuwd. Ook is onze hal bij Slangenbeek weer up-to-date met de nieuwe 
LED verlichting. Hier gaan we de aankomende jaren veel pro� jt van hebben! Verder 
hebben we als vereniging nog mee mogen helpen bij ‘t Anker met het op- en 
afbouwen van het Soasels Tirolerfest. Ook hebben we dit jaar ons 100ste lid mogen 
verwelkomen, iets waar we trots op zijn en waarmee we vooruit kunnen.  

Terugblik op het afgelopen jaar  

44

CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N

Volg ons op Insta! –>
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CVD Dag 2021 

Omdat er deze zomer weer meer kon, hebben we gelukkig nog wel onze jaarlijkse CVD dag kunnen organiseren. Dit was weer een feest waar we met z’n allen met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Vooruitzicht op dit jaar 

Met de vele nieuwe leden hebben 

we dit jaar een geweldige groep 

bij elkaar. De ‘bouwtekeningen’ 

voor dit jaar liggen klaar, zodat we 

weer fanatiek bezig kunnen met 

het realiseren van een prachtige 

praalwagen waarmee we in 

Saasveld en omgeving ook in 2022 

weer te zien zijn! 

Ik wil iedereen een geweldig carnavalsjaar toe wensen!  
Namens de penningmeester van CV Deurdonder’n, 

Tom Scholten

Vooruitzicht op dit jaar Vooruitzicht op dit jaar Vooruitzicht op dit jaar 
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Dansmarietjesmarietjes
Volg ons op Insta! –>



KOFFIEBRAANDERS

De eer aan mij dit jaar om een stuk te 
schrijven over het afgelopen carnavalsjaar.

VERSIEREN: De dag na de 
opkomst die niet door ging, 
moest er uiteraard ook niet 
versierd worden. Iedereen 
was netjes op tijd thuis 
gebleven en we hoefden dan 
ook nergens op te wachten. 

"Het is nog
nooit zo soepel 

verlopen."

NOABERBAL: Normaal 
gesproken het meest 
besproken feestje voor 
de kapel. Het feest waar 
we met de vereniging 
onze hoogheden willen 
voorstellen aan de andere 
dorpen van de oude 
gemeente Weerselo. 
HET feest waar we als 
ko�  ebraanders graag willen 
laten zien dat we er in Soasel 
wel een feestje van kunnen 
maken, en waarschijnlijk ook 
het enige optreden waar 
vooraf nog enige sporen van 
zenuwen te vinden zijn onder 
de kapel-leden. Volgend 
jaar gaan we het dubbel 
goed maken en halen we de 
schade weer in. 

GALA: Waarschijnlijk nog 
het meest gemist zijn de 
(warme) hapjes van Ellen en 
Willeke die normaal elke 5 
minuten in de rondte gaan 
op de binnenkant van de 
bekken (pannendeksels van 
Willeke). Dit jaar ook geen 
prijzen in de loterij, waar de 
grote vleesschotels weer aan 
ons voorbij gingen. Toch is 
er genoeg gebeurd in ons 
Ko�  elaand. Ik verwacht dan 
ook een bomvolle gala voor 
2022!

CARNAVALSWEEKEND:
Bijzonder rustig en erg 
veel mooie dingen moeten 
missen. Met name onze eigen 
carnavalsoptocht en het 
aansluitende feestje.

48

Volg ons op 
Insta

–>

Het was in vele opzichten een bijzonder carnavalsjaar. Het begon al met de afgelasting van ALLES. Door de corona maatregelen 
was er geen carnaval mogelijk. Bijzonder dit jaar is dat voor het eerst alle Prinsen en Adjudanten zijn herkozen. Ze mochten 
dus nog een jaartje langer genieten van de status: Hoogheden van het Soaseler ko�  elaand.

Voor de Ko�  ebraanders werd het een rustig jaar. 

"Het is nog
nooit zo soepel 

verlopen."

"Het is nog
nooit zo soepel 

verlopen."
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Bok-verbranden: In rook opgegaan.
Toch hebben we als kapel niet stilgezeten. Na een korte pauze 
wilden we al snel de draad weer oppakken om het muziek maken 
niet te verleren. Eerst bij Bruins op onze vaste oefenplek (de 
Campbell’s Bar), maar toen de horeca volledig dicht ging en er 
zelfs een avondklok gold was het weer “thuis oefenen”. Later kwam 
iemand met het idee om bij hem in de schuur (ietwat illegaal) te 
kunnen blazen. Door velen van ons werd dit goed bevonden, en 
toen we eenmaal op de plek stonden bleek ook gelijk wat het 
“thuis oefenen” opgeleverd had. De ene noot klonk nog valser dan 
de andere, stokken van de trom bleken door de houtworm half 
opgevreten, en in de sousafoon (grote toeter van Arne) schrok 
een eekhoorn in winterslaap zich de klaplazeres toen ie door de 

eerste noot van Arne door de schuur werd geblazen.. kortom, het 
was weer even wennen. Eigenlijk werd het pas weer vertrouwd 
toen een uurtje later de pilsjes op tafel kwamen. Intussen, al vele 
repetities verder, zijn we weer op oorlogssterkte en hopen we 
vurig dat er aankomend jaar wel weer carnaval gevierd wordt. Wij 
zijn er in ieder geval bij!

Ik wens de nieuwe hoogheden veel succes en 
plezier in komend carnavalsjaar. Graag wil ik de 

pen doorgeven aan Ellen Frongink.

Dolf Veldhuis



Landgoed Kaamps, Vliegveldstraat 4a, 7561 AT Deurningen

www.kaamps.nl • Tel.: 074 - 277 57 39 • Mail: info@kaamps.nl

Carnavals-check
Gekke hoed

Carnavalskleding

Enthousiasme
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WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
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BIJ ONS TE 
VERKRIJGEN!

uw groene vakwinkel !

  Textiel bedrukking
en borduring

  Bedrijfs- en vrijetijdskleding
  Klomp- en werkschoenen
  Tuin- en parkmachines
  Gereedschappen

  Diervoeders en meststoffen
‘t Haarboer 1

7561 BL Deurningen 
Tel. 074 277 22 01

abtbbijen.nl 

VERKRIJGEN!VERKRIJGEN!

Textiel bedrukking

EN NOG VEEL MEER!





53Het verzorgen van het licht, geluid, het opzetten 

van de borden en het opbouwen van het podium 

bij de gala. Dit wordt gedaan door de mannen 

van de Technische commissie. 

Mannen super bedankt 
voor jullie inzet !!

Mannen super bedankt 
voor jullie inzet !!

Mannen super bedankt 
voor jullie inzet !!
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KLEURPLAAT
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Omdat vorig jaar de carnaval geen doorgang kon vinden, was er een online quiz georganiseerd 
door de vereniging. Onze bijdrage aan deze avond was een drietal compilaties van 
gala’s uit de oude doos, deze kun je terugkijken door de QR-codes op deze pagina 
te scannen. Tijdens het in elkaar zetten van deze compilaties kom je een mooie 
geschiedenis van de gala tegen. Trots kunnen we met heel veel mensen zijn 
op wat er door de jaren heen is neergezet.  

Maar om ook in de toekomst zulke mooie avonden 
te organiseren hebben we nieuw talent nodig! Ben 
jij of ken jij iemand waarvan je denkt dat ‘ie het kan, 
laat het ons dan weten, ook al heb je geen idee hoe 
of wat je zou willen. De galacommissie organiseert 
in het najaar altijd een aantal inloopavonden waar 
de ideeën en de combinaties ontstaan voor de 
komende gala. Wil je een keer aanwezig zijn bij 

zo’n avond, neem dan contact op met een van de 
commissieleden (Louis Oude Booijink, Kim de Vries 
en Mayke Frongink). Misschien word je enthousiast 
en schitteren jij en je vrienden op de komende 
gala’s en is Saasveld de komende jaren 
verzekerd van een hoop lol en vertier. 

5757gala’s uit de oude doos, deze kun je terugkijken door de QR-codes op deze pagina 
te scannen. Tijdens het in elkaar zetten van deze compilaties kom je een mooie 
geschiedenis van de gala tegen. Trots kunnen we met heel veel mensen zijn 

zo’n avond, neem dan contact op met een van de 
commissieleden (Louis Oude Booijink, Kim de Vries 
en Mayke Frongink). Misschien word je enthousiast 
en schitteren jij en je vrienden op de komende 
gala’s en is Saasveld de komende jaren 
verzekerd van een hoop lol en vertier. 

De Galacommissie

of wat je zou willen. De galacommissie organiseert 
in het najaar altijd een aantal inloopavonden waar 
de ideeën en de combinaties ontstaan voor de 
komende gala. Wil je een keer aanwezig zijn bij 

Bekijk de video's ->



In normale jaren gaan we altijd op maandag op bezoek bij inwoners van Saasveld 

die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals iedereen wel weet was dat 

afgelopen jaar onmogelijk en werd er besloten om de mensen die ons ontvallen zijn 

en waarbij wij jaarlijks stilstaan in de carnavalsmis, een eer te bewijzen.

Het was zondagochtend een uurtje of 10 en erg koud, er lag 
een dik pak sneeuw toen wij ons met een select gezelschap 
verzamelden. Rond de 20 bloemstukken, weer prachtig verzorgd 
door Bjorn’s Bloemboutique, werden in de auto’s geladen.
Wat mij opviel was dat Prins, Adjudant, Voorzitter en Vorst wel 
erg zomerse schoentjes aan hadden voor de barre tocht die we 
zouden gaan maken. Ik had me lekker dik ingepakt en was zelfs 
mijn snowboots niet vergeten.

Allereerst hebben we Evi Pouwel een bezoekje gebracht en 
lekker met Richard, Marion en Julia ko�  e gedronken. Toen werd 
het tijd om af te reizen naar Almelo, Gerald Kolmschot hadden 
we ook 3 jaar geleden bezocht en dus wisten we ongeveer waar 
we moesten zoeken. Er lag een kleine 15 tot 20 cm sneeuw.. U 
kunt zich voorstellen dat de heren al snel de voetjes nat hadden, 
maar ondanks dit hebben we wel van de prachtige winterse 
begraafplaats in Almelo genoten.

Onze 1e Prins Wim Schelberg werd daarna bezocht. En hier 
kwam de uitdaging. Op ’t Stift, een idyllisch plekje achter de 
kerk, gingen we opzoek naar een liggend graf, 20 cm sneeuw en 
geen schep of iets bij ons. Gelukkig vonden we enkele sto� ers 
en kinderschepjes, zodat we niet met blote handen alle liggende 
graven (wat zijn het er veel) hoefden schoon te maken. Zo dom 
dat we de vorige keer niet opgeschreven hadden waar de graven 
ongeveer lagen. Onze Voorzitter meende zich te herinneren dat 
het graf ergens links achterin lag en na drie kwartier zoeken 
kwam eindelijk het verlossende woord van onze Vorst: “Hier bie 
den Doef, dat mot ‘m wenn!”.

En ja hoor! Nadat we netjes het graf hadden schoongemaakt 
kwam de naam van onze 1e Prins naar voren. Het bloemstukje 
werd geplaatst en even stilgestaan, om daarna richting Saasveld 
te gaan.

Daar zijn we maar begonnen met opschrijven waar alle graven 
ongeveer lagen en met enkele telefonische hulplijnen hebben 
we Denise Nijland, Hendrik Tijhuis, Hendrik Hottenhuis, Joseph 
Withag, Marinus Geerdink, Stef Boomkamp, José Oude Luttikhuis, 
Riky Lansink, Betsie ten Have, Jan Nijland, Pastoor Kolmschot, 
Monique Oosterik, Henk Oude Egberink en Peter Lutke Veldhuis 
allemaal gevonden en een mooi bloemstukje gegeven.

We weten van de nabestaanden
dat dit erg gewaardeerd werd.

BIJZONDER BEZOEK
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Er moesten ook nog enkele 

prijzen die gewonnen waren 

met de pubquiz afgeleverd 
worden:

Marleen Franken Volmerink 

is blij met haar TV, Rutger 

Hesselink met zijn Tablet en de 

groep van Elvera Tijink met het 

busvervoer van P-tax.

Koud en met natte voetjes zijn we daarna bij Prins 
Arjan ons gaan opwarmen en hebben we deze dag 
goed afgesloten. 

Secretaris De Buisman’s Keals
Nancy Keujer

595959
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Herinnert u zich 
deze nog...! nog...! nog...!
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UIT DE OUDE DOOS!
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1993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 20211993 - 2021

Jaar Prins(es) Adjudant(e)
1993 Willem Schelberg Bennie Franken Volmerink
1994 Jos Oosterik Gerrit Beld
1995 Ben Nijland Gerard Pol
Jeugd Jarno Gosselt Marcel ter Haar
1996 Johan Bootsveld Marcel Geerdink
Jeugd Jurian Oude Hesselink John Lesscher
1997 Johan Mekenkamp Johan Rikkert
Jeugd Patrick Nijland Sander Wigger
1998 Leo Silderhuis Raymond Wigger
Jeugd Vera Silderhuis Mariska Oude Meijers
1999 Hans Reekers Jos Fransen
Jeugd Henri Veldhuis Tom Mekenkamp
2000 Ben Munsterhuis Johan Sanderink
Jeugd Dennis Zûm Grotenhof Remy Lubbers
2001 Frans Boomkamp Gerrit Veldhuis
Jeugd Bart Harink Peter Veldhuis
2002 Ben Pol René Frielink
Jeugd Ruud Veldhuis Koen Hesselink
2003 Gerrit Oude Hesselink Frans Munsterhuis
Jeugd Danny Munsterhuis Timon Schrooten
2004 Harrie Scholten Erwin Vlutters
Jeugd Frank Lubbers Pim Bootsveld
2005 René Kolmschot Benno Geerdink
Jeugd Rob Mekenkamp Rien Hofstee
2006 Walter Haarman Jan Geerdink
Jeugd Guus Oude Booyink Chiel Silderhuis
2007 Marcel Pol Jos Spijker
Jeugd Thijmen Pol Joost Pross
2008 Bennie Keupink Louis Paus
Jeugd Dave Fransen Tim Munsterhuis
2009 Laurens Borghuis Henk Horsthuis
Jeugd Cas Franken Volmerink Marc Hesselink
2010 Fons Reimert Herman Compagne
Jeugd Floris Temmink Rob Oude Hesselink
2011 Hubert Nijland Paul Weersink
Jeugd Arnout de Lenne Lennart Breukers
2012 Koos Geerdink Clemens Veldscholten
Jeugd Robin Veldhuis Michel Veldhuis
2013 Herald Franken Volmerink Pieter Geerdink
Jeugd Stijn Reimert Niels Scholten
2014 Frank Kleizen Harold Papenburg
Jeugd Jorrit Nijland Bernard Hesselink
2015 Hans Oude Hesselink Marcel Bijen
Jeugd Remy Scholten Harm Bijen
2016 Peter Lutke Veldhuis Jeroen Wolfkamp
Jeugd Onno Slot Jochem Pol
School Bryan Baan Loes Munsterhuis
2017 Stephan Thijert Clemens Hottenhuis
Jeugd Jidde Kuivenhoven Menno Hesselink
School Gijs Bruns Marie Asbreuk
2018 Frank de Vries Laurens Scheepers
Jeugd Frederik Kuipers Sven Keujer en Lynn Frielink
School Jort Ruepert Janneke Paus
2019 Jarno Gosselt Berny Keujer
Jeugd Bas Geerdink Douwe Kuivenhoven en Maud Oosterik
School Thijmen ter Haar Esmee Hoek
2020 Arjan Loohuis Henry Frongink
Jeugd Mick Wolfkamp Bram Veldscholten en Lotte Hesselink
School Cas Hottenhuis Linde Kreuwel

Heb ie Heb ie Heb ie 
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Dus gaan we verder met het plannen van weer een optocht in 
2022. Na al jaren steeds een grotere, maar vooral ook betere op-
tocht hebben we als CV De Buisman’s Keals en Saasvelders een 
reputatie hoog te houden. Als de hoogheden bekend zijn komen 
de families, buren, verenigingen, collega’s, etc. weer in actie om 
tijdens de optocht groots uit te pakken. Er wordt wel eens ge-
zegd dat de voorbereiding net zo mooi is als het feest zelf, maar 
dat laten we graag aan jullie over. Namens de optochtcommissie 
wensen we jullie veel plezier en succes met de voorbereiding en 
de realisatie van de wagens en/of loopgroepen.

Het e-mailadres voor opgave tot deelname aan de optocht is 
“mekenkampj2@gmail.com“.  Graag de opgave doorgeven voor 
de volgende categorieën: Grote Wagens - Kleine Wagens - Grote 
Loopgroepen (+10 pers.) - Kleine Loopgroepen (t/m 10 pers.) -  
Eenlingen/Duo’s  -  kinderen basisschool. Voor grote loopgroe-
pen ook graag het aantal meelopers opgeven. 

Alaaf, namens de Optocht Commissie,

Johan Mekenkamp

DE OPTOCHTDE OPTOCHTDE OPTOCHTDE OPTOCHTDE OPTOCHTDE OPTOCHT
Er is mij gevraagd een paar regels te schrijven over de carnavalsoptocht. Een verslag maken 
over een optocht die er vorig jaar niet was is moeilijk, dus dat doen we maar niet. Laten we 
hopen dat corona de wereld en natuurlijk Saasveld nooit meer plat legt. 

Link naar kinderoptocht 

vanuit huis ->
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CV DE BUISMAN'S KEALSDE BUISMAN'S KEALS

PROGRAMMA 2022

Wa'j in elk geval elke dag in'n 
agenda kunt zett'n. Wel of geen 

carnaval ie kun't best altied...

Wa'j in elk geval elke dag in'n 

Helaas is er dit jaar geen volwaardig 

Carnaval met hoogheden.

Maar tijdens het Carnavalsweekend gaan we wel wat organiseren:

Het Buis Huis. Vanuit Bruins gaan we ons eigen glazen huis op touw zetten om:

1. Iedereen alsnog een donders gezellig weekend te bieden en 2. Geld in te zamelen voor een 

goed doel. Het Buis Huis zal plaatsvinden van vrijdag 25 februari t/m dinsdag 1 maart.

Verder hopen we verderop in het jaar nog wat andere activiteiten te kunnen organiseren.  

Houd onze website en Social Media kanalen in de gaten voor de actuele stand van zaken.

In ieder geval proost op een goed 2022 en dat het programma hopelijk net zo goed 

gevuld kan worden als een goed glas bier en een lekker glas wijn!  

We hopen jullie dan ook te zien bij Bruins, via de livestream of 

via de radio te spreken bij ons eigen glazenhuis: Het Buis Huis 2022

1. Iedereen alsnog een donders gezellig weekend te bieden en 2. Geld in te zamelen voor een 

Houd onze website en Social Media kanalen in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Volg hier 
alle updates!

Houd onze website en Social Media kanalen in de gaten voor de actuele stand van zaken.

In ieder geval proost op een goed 2022 en dat het programma hopelijk net zo goed 



Gepassioneerd vakmanschap.

Oog voor de natuur.
Met al een halve eeuw
ervaring op (de) weg.

tww.nl
negam.nl

Gepassioneerd vakmanschap.

Oog voor de natuur.
Met al een halve eeuw
ervaring op (de) weg.

tww.nl
negam.nl



Aankomend jaar hopen wij weer in een 

mooie hofauto te mogen rijden!

????????????????????????????????????

A U T O M O T I V E  D E S I G N
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