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Groep/functie Contactpersoon Emailadres Telefoonnummer

Voorzitter Dave Fransen davefransen@gmail.com 06-18103739 

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

Jeugdraad Mick Wolfkamp jeugdraadsaasveld@hotmail.com  06-27195889

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

Prinsengarde Berny Keujer info@buispost.com 06-55165973

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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VAN DE VOORZITTER
VAN DE VOORZITTER

Prins Anonymus de 2e, heerser van “Het 
Buis Huis 2022” heeft plaats gemaakt 
voor weer een écht Prinsenpaar. Niemand 
minder dan Prins Robert 1 & Adjudant 
Mart zullen dit jaar de heersers zijn van het 
Soaseler Ko�  elaand. Het lange wachten 
wordt beloond. Al 1,5 jaar stonden ze klaar 
in de startblokken en nu is het dan eindelijk 
zover, het moment is daar, Prins & Adjudant 
van het nieuwe Carnavalsjaar! 

Ook bij de Jeugdraad en Damesraad staat er 
weer een kersvers trio voor u klaar: Jeugdprins 
Joost, Jeugdadjudant Huub en Jeugdadjudante 
Romee zullen de scepter zwaaien over de 
jeugd van het Soaseler Ko�  elaand. Via deze 
weg wil ik dan ook alle genoemde hoogheden, 
de Schoolprins en de Schoolprinses een 
geweldig mooi Carnaval toewensen. Het was 
een lange zit, maar nu kan het dan eindelijk 
doorgaan, daarom geef ik jullie maar één 
tip mee: geniet! Geniet van al het moois dat 
jullie dit jaar mee zullen maken. 

Ook alle andere commissies binnen de 
vereniging zijn nog steeds op volle sterkte 
en zijn er ook weer helemaal klaar 
voor. De Ko�  ebraanders hebben alle 
muzikale klanken weer ingestudeerd, de 
Dansmarietjes zwingen er weer op los, 
de Gala artiesten zijn al weer druk aan 
het schrijven en onze wagenbouwers, 
CV Deurdonder’n, zijn al weer maanden 
aan het bouwen om er dit jaar weer een 
pracht van een wagen neer te zetten. 
Laatstgenoemde hebben nu zelfs meer dan 
100 leden, petje, of in ons geval “steekje”, af 
voor wat ze in die paar jaar al bereikt hebben. 

En dan ons programma, ouderwets gevuld 
met alle bekende feesten en partijen. Van de 

opkomst, het Noaberbal, de Gala en onze optocht 
met aansluitend het spectaculaire feest, alles is 
terug! In zes weken tijd zullen we dit jaar alles weer 
afwerken. En dit alles samen met jullie, samen met 
jong en oud, samen er een onvergetelijk jaar van 
maken, want dat is wat we allemaal verdienen na 
de afgelopen twee jaar. 

Uiteraard blikken we ook altijd even terug op het 
afgelopen jaar, en dan kunnen we niet om het 
Buis Huis 2022 heen. Verderop in deze Ko�  eleut 
vinden jullie hier een volledige bulletin over, 
dus ga ik daar hier niet te veel op in. Het enige 

wat ik er over kwijt wil, is dat het een ongekend 
succes was en ik via deze weg alles en iedereen 
nogmaals wil bedanken om dit alles te kunnen 
realiseren. 

Voor nu wil ik dan nog de redactie van de Ko�  eleut 
bedanken voor alle tijd en energie die er weer in 
is gestoken om er ook dit jaar weer een prachtig 
magazine van te maken. Vele vrije uren hebben er 
wederom ingezeten en het resultaat mag er zeker 
weer zijn! Als laatst nog een dankbetuiging aan alle 
sponsoren die ons ook dit jaar weer helpen om er 
een onvergetelijk Carnaval van te maken. Zonder 
jullie is dit alles niet te realiseren, dank daarvoor! 

Carnavalsvrienden, het lange wachten is beloond, tijd 
om te knallen en Carnaval te vieren als nooit eerder 
vertoond! 

3 x Alaaf! 
Uw voorzitter 
Dave Fransen

beloond!
Het lange wachten wordtHet lange wachten wordtHet lange wachten wordtHet lange wachten wordt

Beste Carnavalsvrienden, De twee jaar durende sabbatical zit er dan eindelijk op, CARNAVAL IS 
TERUG! En wat zijn wij daar allemaal donders blij mee! Eindelijk weer ouderwets, ontzettend hard 

met ons allen feest vieren. Bomvol energie staat iedereen te popelen om er samen met u allen weer 
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Onze Facebook
pagina –>
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Alweer voor de 31e keer schrijf ik met veel plezier een 
stukje voor de Koffi  eleut. Inmiddels is het alweer de 
negende keer dat ik dat als President van onze fantastische 
carnavalsvereniging mag doen. 

Toch is er iets anders deze keer dan de 30 keer hiervoor, 
ik ben namelijk toegetreden tot de club van (vervroegd) 
gepensioneerden. En hoewel je dus anders zou verwachten, 
was ik toch weer te laat met het inleveren van dit stukje. 
Maar te laat of niet, het is weer gelukt om wat te schrijven 
voor het nieuwe carnavalsseizoen 2023. 

Zoals jullie gewend zijn kijken we eerst even terug naar alles wat er 
het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd bij onze vereniging. 
Helaas hebben we, in verband met corona, samen met alle 
andere carnavalsverenigingen 
in de gemeente Dinkelland 
moeten besluiten om alle 
carnavalsfeesten af te lassen. De 
hoogheden van het afgelopen 
jaar werden dus weer verstopt 
in de ko�  esmorre. Maar de 
Buisman’s Keals gingen niet bij 
de pakken neerzitten, nee als 
het niet kan zoals het moet dan 
moet het maar zoals het kan. 
Dus organiseerden zij een eigen 
glazen huis, namelijk het Buis 
Huis. Bij dit glazen huis konden luisteraars plaatjes aanvragen 
tegen een � nanciële vergoeding. De totale opbrengst van deze 
actie was bestemd voor alle verenigingen uit ons mooie dorp die 
zich hiervoor hadden ingeschreven. Een mooi initiatief waarvan 
de totale opbrengst van het weekend € 11.111,11 was.  

Uit de ko�  esmorre kwam toch nog iemand tevoorschijn, 
namelijk Prins Anonymus de 2e. Hij heeft het hele weekend de 
heren die in het glazen huis actief waren ondersteund met het 
draaien van de plaatjes. Het motto van carnaval was dit jaar dan 
ook: “Met pop Anonymus op kop, goat wie dit joar 4 daag’n 
non-stop”. Op 11/11 afgelopen jaar is Prins Anonymus de 2e 
via het Carnavalsjournaal weer afgetreden. 

Wie in een glazen huis woont, 
moet niet met stenen gooien. 

We weten dat carnaval twee gezichten heeft, een LACH 
en een TRAAN. Het verdriet was dit jaar zeker aanwezig 
en trof afgelopen jaar onze vereniging door het 
plotseling overlijden van Harold Papenburg. 
Harold was in 2014 Adjudant van onze 
carnavalsvereniging en was actief lid van 
de prinsengarde. Daarbij was Harold actief 
binnen veel verenigingen, wij verliezen met 
hem een persoon die veel vrijwilligerswerk 
deed voor ons dorp. Wij wensen Sanne en 
Niels, Stef en Evelien veel sterkte. 

Op het moment dat u dit leest zijn afgelopen weekend de 
hoogheden Prins Robert 1 (Super Kuper) en zijn Adjudant Mart 
(Franken Volmerink) oet de ko�  esmorre tevoorschijn gekomen. 
Bij de jeugd zijn het dit jaar Jeugdprins Joost (Franken Volmerink), 
Jeugdadjudant Huub (Scholten) en Jeugdadjudante Romee 
(Kreuwel) die de scepter gaan zwaaien over ons Ko�  elaand. Ik 
wens hen allen een mooi carnavalsseizoen toe. Samen met hen 
zetten we SOASEL weer op de carnavalskaart in de regio. Want na 
twee jaar corona, waar we geen carnaval konden vieren, wordt 
het wel weer tijd om het feest van de zotten weer op te pakken. 
Ik heb er weer veel zin in om dit samen met jullie te vieren en los 
te gaan in het carnavalsgedruis en de polonaise te lopen. 

Tot slot nog één woord: trots! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, 
maar het hechte verenigingsleven in ons dorp is iets waar we 

echt trots op kunnen zijn. Of het 
nou over een sportvereniging, 
muziekvereniging of over onze 
carnavalsvereniging gaat. Ik 
ga nu mijn 31e carnavalsjaar in 
en ieder jaar blijft de inzet van 
alle vrijwilligers mij verrassen. 
Het hele jaar door zetten jong 
en oud zich in om van het 
carnavalsfeest weer een groot 
succes te maken. Ko�  elaand 
heeft laten zien waar een klein 
dorp groot in kan zijn in de 

periode van carnaval. 

Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar 
en wens iedereen weer een mooie carnavalsperiode vol 
gezelligheid. Ook wil ik de adverteerders bedanken voor hun 

bijdrage om onze Ko�  eleut weer voor iedereen in ons mooie 
dorp leesplezier te geven en blijf gezond.

Als iedereen rekening houdt met elkaar, 
dan is het leven een stuk aangenamer. 

3x Alaaf 
Jullie President ST,

CV De Buisman’s Keals 

Jan Kuivenhoven 

Alweer voor de 31e keer schrijf ik met veel plezier een 
stukje voor de Koffi  eleut. Inmiddels is het alweer de 
negende keer dat ik dat als President van onze fantastische 
carnavalsvereniging mag doen. 

Toch is er iets anders deze keer dan de 30 keer hiervoor, 
ik ben namelijk toegetreden tot de club van (vervroegd) 
gepensioneerden. En hoewel je dus anders zou verwachten, 

VAN DE PRESIDENT

Op het moment dat u dit leest zijn afgelopen weekend de 
hoogheden Prins Robert 1 (Super Kuper) en zijn Adjudant Mart 

Zoek jezelf ni�  in 
de ogen van een ander, 

maar kijk in je binnen� e 
en bewonder w�  je vindt. 

CV De Buisman’s Keals 

Jan Kuivenhoven 
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V.D. BURGEMEESTER

IN MEMORIAM

Geachte Soaseler carnavalsvierders, fi jn dat ik jullie op 
deze plek weer mag toespreken met een positieve boodschap, 
namelijk dat ik jullie een geweldige carnaval toewens. 

Dat was vorig jaar wel anders. ‘Carnaval to-go’, ‘In 2022 
dan maar dubbel zo hard’ en ‘geen polonaise maar 
solonaise’. Waar deze uitingen vandaan komen? Uit 

de Ko�  eleut van vorig jaar. Ze klinken ondertussen 
gelukkig als spreuken van heel lang geleden. Dat 
is maar goed ook, want de afgelopen coronajaren 
waren niet gemakkelijk. Voor niemand, maar ook 
niet voor Soaseler carnavalsvierders. 

  Ik heb er veel bewondering voor hoe jullie 
in Saasveld het saamhorigheidsge-

voel levendig houden. De basis 
van het carnaval in Soasel is dan 

ook goed. Carnaval is vooral 
belangrijk voor de saamho-

righeid in het dorp. Dat is 
wat we hebben gemist. 

Carnaval is een echte tra-
ditie in onze regio en al-

les wat belangrijk is in 

een dorp, is er aan verbonden. Animo is er dit jaar ook 
voldoende; we hebben de spirit opgespaard met z’n al-
len. In Saasveld komt er een carnavalsfeest van jewelste, 
is mijn voorspelling. Even alle zorgen opzij; precies zoals 
het feest is bedoeld. Veel plezier en saamhorigheid, wat 
verrassende elementen erbij en het carnavalslicht gaat 
weer branden. 

Soaselse carnavalsvierders...

Maandag 29 augustus 2022 kregen 
wij het droevige bericht dat onze oud 
Adjudant, Harold Papenburg, plotseling 
is overleden.

Het was eindelijk zover, 2014, het 22e 

jaar van onze vereniging, en het tweede 
jubileum wat we konden vieren. Voorop 
in de polonaise hadden we uiteraard een 
prachtig duo, met als Adjudant: Harold 
Papenburg. Carnaval was niet onbekend 
voor Harold. Hij was altijd al aanwezig bij de 
verschillende feesten die wij organiseren, 
een echt gezelligheidsmens. Vaak had 
Harold het er al wel over, “Mocht ik ooit 
eens gevraagd worden dan hoef ik daar 
niet over na te denken, het antwoord is 
onherroepelijk ja!”. 

Het moment kwam, en Harold was samen 
met zijn Prins de gevierde man. Stralend, 
lachend en met een gezonde dosis humor 
heeft hij het jubileumjaar intens beleefd. 
Genietend van elk moment en bese� end 
hoe bijzonder deze periode was. 

Na het aftreden als Adjudant heeft Harold 
zich aangesloten bij de Prinsengarde, hier 
was hij tot het laatste moment nog 
steeds actief lid. Al die jaren was 
Harold nog vaak aanwezig bij 
de verschillende feesten 
en genoot hij nog steeds 
volop van het feest dat 
Carnaval heet.

Goedlachs, humorvol en altijd in voor een 
geintje. Genietend van de gezelligheid en 
zijn werk als chau� eur, zo zullen wij Harold 
altijd blijven herinneren. 
Daarom nog één keer:

Alaaf! 
Harold, het ga je goed.

Burgemeester gemeente DinkellandBurgemeester gemeente Dinkelland

Harold Papenburg  |  O u d  Ad j u d a n t  C V  D e  B u i s m a n’s  K e a l s

altijd blijven herinneren. 

Harold, het ga je goed.
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Hedy lag te slapen aangezien ze de nachtdienst in moest, 
dus die kreeg van dit alles niets mee. Nadat ik haar hiermee 
overvallen had en we er wel even over na moesten denken, 
hebben we toch besloten ervoor te gaan! 

Dan begint ook meteen de geheimhoudingsplicht, want ja, 
de jongens thuis mogen het natuurlijk nog lang niet weten. 
Na een tijdje volgt er een afspraak op een geheime locatie 
om van daaruit verder te gaan in een geblindeerde auto 
met chau� eur naar DE ontmoeting met de Adjudant. De 
spanning was om te snijden! Groot was zeker de verrassing 
voor Mart en Esther. We gaan er met hen een supergezellig en 
topcarnaval van maken. 

Op dit moment zijn we alweer een jaar verder! Wat een onzekerheid 
vorig jaar vanwege de bekende omstandigheden: gaat het wel 
door… gaat het niet door… van plan A… naar plan B… naar het 
besluit om het niet door te laten gaan. Heel erg jammer dat het 
niet door kon gaan, maar des te meer reden om er dit jaar vol voor 
te gaan! 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin we geheime, 
gezellige ontmoetingen hadden met Mart en Esther. En wat is 
het heel erg lastig om nog steeds niets te mogen zeggen!  

Hedy lag te slapen aangezien ze de nachtdienst in moest, 
dus die kreeg van dit alles niets mee. Nadat ik haar hiermee 
overvallen had en we er wel even over na moesten denken, 

Dan begint ook meteen de geheimhoudingsplicht, want ja, 
de jongens thuis mogen het natuurlijk nog lang niet weten. 
Na een tijdje volgt er een afspraak op een geheime locatie 
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met chau� eur naar DE ontmoeting met de Adjudant. De 
spanning was om te snijden! Groot was zeker de verrassing 
voor Mart en Esther. We gaan er met hen een supergezellig en 

Op dit moment zijn we alweer een jaar verder! Wat een onzekerheid Op dit moment zijn we alweer een jaar verder! Wat een onzekerheid 
vorig jaar vanwege de bekende omstandigheden: gaat het wel vorig jaar vanwege de bekende omstandigheden: gaat het wel 
door… gaat het niet door… van plan A… naar plan B… naar het door… gaat het niet door… van plan A… naar plan B… naar het 
besluit om het niet door te laten gaan. Heel erg jammer dat het besluit om het niet door te laten gaan. Heel erg jammer dat het 
niet door kon gaan, maar des te meer reden om er dit jaar vol voor niet door kon gaan, maar des te meer reden om er dit jaar vol voor 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin we geheime, We hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin we geheime, 
gezellige ontmoetingen hadden met Mart en Esther. En wat is gezellige ontmoetingen hadden met Mart en Esther. En wat is 
het heel erg lastig om nog steeds niets te mogen zeggen!  

Het is ergens in augustus 

2021 als er ‘s avonds een bekende van mij, die wel vaker spontaan 

langskomt, in de keuken staat. Altijd gezellig! Ik zocht er dus ook niks 

achter. Nadat we allerlei werkzaamheden en nieuwtjes besproken 

hadden, kwam daar een vraag die ik totaal niet aan zag komen: of ik 

Prins wilde worden van het Soaseler Koffi  elaand in 2022.  
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Ik zal mezelf even voorstellen: 
Ik ben Robert Kuipers. Woon al jaren samen met MIJN VROUW HEDY
en onze 2 zonen Tim (17) en Luuk (15) in het centrum van Saasveld. 
Zoals velen van jullie wel zullen weten, ben ik tegelzetter van beroep. 
Ik werk nu zo’n 9 jaar als zzp-er en dat bevalt me geweldig. Samen met 
mijn broer Ronnie heb ik een stuk grond/bos genaamd de Höst, waar 
we regelmatig te vinden zijn. Het genieten van de natuur is ons met de 

paplepel ingegoten. 

Verder voetbal ik in het veteranen elftal 
van Saasveldia 35+. Gezellig op de 
zondagmorgen een balletje trappen 
en nadien gaan we natuurlijk voor de 
derde helft. Op de momenten dat de 

voetbal niet doorgaat, ga ik met een 
groepje mountainbiken. Dat is ook 

prachtig mooi om te doen! We komen 
op de mooiste plekken in Twente. En daar 

hoort onderweg altijd een kop ko�  e met 
gebak bij. 

In januari gaan we al jaren met een hele 
groep jongens van de voetbal een aantal 

dagen skiën. Het  is altijd donders gezellig! Dat ik 
in januari niet mee kan gaan, dat weten ze op het 

moment van schrijven nog niet… want ik heb dit jaar 
natuurlijk wel andere bezigheden om te doen, waar ik 

waanzinnig veel zin in heb! 

dagen skiën. Het  is altijd donders gezellig! Dat ik 
in januari niet mee kan gaan, dat weten ze op het 

moment van schrijven nog niet… want ik heb dit jaar 
natuurlijk wel andere bezigheden om te doen, waar ik natuurlijk wel andere bezigheden om te doen, waar ik 

Ik zal mezelf even voorstellen: Ik zal mezelf even voorstellen: Ik zal mezelf even voorstellen: 

Namelijk samen met Adjudant Mart, Esther, Hedy, 
onze kinderen, de carnavalsvereniging en jullie 
allemaal er een fantastisch feest van maken! 
Eindelijk kan het weer los gaan! 

Zo’n carnaval 
hef geen één! 
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Hallo iedereen! Daar zijn we dan, 

jullie nieuwe duo van 2023. Robert & Mart. Wie 

had dat gedacht? Nou, ik eerlijk gezegd ook 

niet! Al sinds jaar en dag ben ik betrokken bij 

de carnaval in Saasveld. Ik heb een aantal jaren 

de kleine trom mogen spelen bij de kapel. Dat 

vind ik nog steeds geweldig om te doen, maar in 

combinatie met mijn licht- en geluidswerk werd 

het te druk in de carnavalsperiode. Vaak moest ik 

op twee plekken tegelijk zijn, dat lukte gewoon 

niet… 

Wanneer je dan gebeld wordt om Adjudant te worden bij De Buisman’s Keals, 
begint het aan alle kanten te kriebelen. Toch maar eerst even thuis overleggen en 
er een nachtje over slapen. De dag erop direct teruggebeld met een volmondige 
JA! Dan begint natuurlijk het gissen. Wie zal in hemelsnaam de Prins zijn? Ik 
ben nog niet vaak zo zenuwachtig geweest als tijdens de avond van de eerste 
ontmoeting. Man man, wat had ik het warm terwijl het buiten maar 10 graden 
was… Huh? Robert & Hedy? Die hadden we niet zien aankomen! Wat een super 
gezellig koppel, dit gaat zeker een geweldig jaar worden! 
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Even voorstellen: 
Ik ben Mart Franken Volmerink en woon aan de Burcht in Saasveld. Samen met mijn VRIENDIN ESTHER 
Scholten en onze mooie kerel Tijn van 4 jaar oud. Drie dagen in de week werk ik als monteur bij EP 
Electropan in Tubbergen. Dus vooral veel heen en weer rijden, bij klanten ko�  e drinken en af en toe 
een wasmachine repareren of een TV ophangen (haha). Voor de rest kun je natuurlijk bij EP Electropan 
terecht voor de mooiste TV’s, de best klinkende audiosystemen en de meest � jne witgoed apparatuur 
(altijd goed voor het functioneringsgesprek). De overige dagen ben ik druk met mijn uit de hand gelopen 
hobby: FrankenAV. Samen met Stef Boomkamp ooit begonnen met twee luidsprekers en een versterker. 
Maar inmiddels een halletje vol met materiaal bij de familie Vuspool. Bij mij kun je terecht voor het huren 
van geluid-, licht- en videomateriaal. Ik verzorg techniek voor presentaties, lezingen en in de weekenden 
regel ik voornamelijk de techniek op feesten. Op zondagavond ben ik vaak bij Dancing Bruins te vinden. 
Daar verzorg ik met veel plezier de techniek voor DJ’s en bands die komen optreden.  

Tijdens de extreem rustige coronaperiode heb ik een mobiele radiostudio gebouwd die met video 
ook ingezet kan worden voor online bedrijfsfeesten: www.mobielradiomaken.nl. Tijdens mijn ’vele’ 
vrije uurtjes ben ik actief bij de muziekvereniging. Op maandagavond bij de drumband en op dinsdag 
achter het drumstel bij het orkest. Daarnaast ben ik betrokken bij de techniek van AccentFM. Samen met 
acht kerels van de techniekclub proberen we de zenders van AccentFM en TwenteFM storingsvrij (en 
natuurlijk met het beste geluid) in de lucht 
te houden. Dit is ontstaan door de piraten 
hobby die nog altijd blijft kriebelen.

De komende tijd zullen mijn hobby’s 
en het werk op een lager pitje staan. 
We gaan er samen een knallend 
carnavalsjaar van maken! 
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Prins ie mot hier krabb’ln Adjudant ie mot hier krabb’ln

PROCLAMATIEvan oons'n duo!

Wie Prins Robert en Adjudant Mart 
Kössen veur’t joar 2023 

Het éénendertigste joar van de Buisman's Keals 
bie de gratie van’n veurzitter en zie’n wiedlöchtigen Road van 11 

As Regerend Prins 
van ‘t Soaseler Koffi  elaand: 

- Poortwachter van’n Diezelkaamp 

- Plakmeister van’t tegelzett’n 

- Grootheerser van de Höst 

- Hertog van Saasveldia 35+ 

- Keizer op’n mountainbike 

En zie’n Adjudant: 

- Brenger van’t licht en geluud 

- Maarschalk van’n Burcht 

- Grootmeester van’n drumband 

- Knopp’n Koning van’t mengpaneel

 1.  Loat goan Soasel! Met Carnaval met’n all’n in de 
been, zo’n duo as wie dat hef geenéén! 

2.  Dat’n Carnaval noe eindelijk wier deur kan 
goan, en da’w Corona de deur oet hebt doan. 

3.  Dat’n Super Kuper nen vakman is van’t eerste uur, 
mer voorlopig komt d’r gen tegel an de muur. 

 4.  Dat “De Maarschalk van Satersloo” an all’n 
verwachting’n voldeed, en’n Muziek hef loat’n 
zeen woar Soasel veur steet. 

5.  Dat’n MFA noe eindelijk voet aan de groond 
krig, en’t nich bie proat’n blif. 

6.  Dat er wier bouwt kan wörd’n dat döt oons deugt, 
en dat veural door de Soaseler jeugd. 

7.  Wie hoopt dat het geluud met Carnaval nich an 
en oet geet, umdat Mart noe as Adjudant veur oe 
steet. 

8.  Dat’n Hofkapel wier spölt met völ plezeer, dan 
geet iedereen wier � ink tekeer. 

9.  Dat Bruuns en Mans � ink hebt investeerd en er 
alns an hebt doan, um oons met Carnaval wier 
compleet te loat’n goan. 

10.  Dat de waag’n van Deurdonder’n wier oet mag 
blink’n, dan ku’w d’r samen nen poar op drink’n. 

11.  Dat Soasel zich van de goede kant löt zeen, want 
Carnaval vier’n dat kuj nich alleen! 

MartRobert

Carnaval vier’n dat kuj nich alleen! 

Mart

zeen woar Soasel veur steet. 

5.  Dat’n MFA noe eindelijk voet aan de groond 
krig, en’t nich bie proat’n blif. 

6.  Dat er wier bouwt kan wörd’n dat döt oons deugt, 
en dat veural door de Soaseler jeugd. 

Dat de tegels en het geluud noe te vind’n bint onder in’n otto, 
want wie viert Carnaval onder het motto: 

TEGELS EN MUZIEK STOAT NOE NIG OP 1,
ZO’N DUO HEF GEEN ÉÉN!
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Thanks voor de pen Herr Reimert, had niet gehoeven maar 
vooruit. Alaaf! Echt super om terug te blikken op wat we vorig 
carnavalsjaar hebben meegemaakt. Ondanks een bijzonder 
carnavalsjaar kan ik er leuk op terug kijken. Saasveld is en blijft 
een hecht carnavalsdorp.  

Natuurlijk hebben we onze prins Arjan en adjudant Henry een waardig 
afscheid kunnen geven. Ouderwets met een aftreedmobiel, gingen 
ze naar buiten. Wat een mooi uiteinde was, had een perfect begin 
moeten zijn. Helaas kan ik een paar onderwerpen snel overslaan. 
Opkomst, versieren, residentie, Noaberbal en gala, ze waren mooier 
geweest met een prins en adjudant, maar die hadden we van ‘t joar 
niet. Het mocht allemaal niet.  

Na weken van wachten en rustig aandoen, kwam hierna goed nieuws. 
Eén feestje kon doorgaan. Een tent kwam voor Bruins te staan en na 
een staaf in je neus, konden we eindelijk weer carnaval vieren. Een 
carnavalsweekend met aanverwante activiteiten. Ronnie Ruysdael 

zette Bruins volledig op zijn kop. Zonder podiumangst stonden Willeke 
en Remon op het podium met Ronnie om te laten horen wie het beste 
André Hazes kon zingen. Natuurlijk hebben we met de Raad van 11 
bij het Buis Huis een plaatje aangevraagd en daarvoor hebben we 
elk 11 euro gedoneerd. Het spetterende eindbedrag voor het goede 
doel werd maandagavond bekend gemaakt. Met begeleiding van de 
Ko�  ebraanders is de bok verbrand voor Bruins. De polonaise om de 
bok heeft nog een hele tijd aangehouden.  

Samen zijn we deze zomer een avond uit geweest in Duitsland. Een 
avond om even bij elkaar te komen en te pilsen. Ook is de Raad van 11 
versterkt met Jesse, Jochem, Jord, Onno, Remy, Stan, Stef, Rens, Tim, 
Harm, Jidde en Menno. Hartelijk welkom keals. 

NIELS SCHOLTEN 

Ik geef de pen door aan Jesse Weersink. Hij zal jullie zijn leukste 
herinnering met de Raad van 11 vertellen!! 
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Ik geef de pen door aan 

Jesse Weersink

RAAD

VAN 11

Saasveld is en blijft een hecht carnavalsdorp!Saasveld is en blijft een hecht carnavalsdorp!
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MAAR WIE IS NOU DIE JEUGDPRINS VAN SAASVELD?
IK ZAL ME EVEN VOORSTELLEN. 

Ik ben Joost Franken Volmerink, alias DJ, en ben 19 jaar. Samen met Herald, Gemma, Rens, 
Brechtje, Oma en Bennie woon ik in ’n Brook op de boerderij. Ik ben afgestudeerd als Loonwerker 
en ben dan ook zeer regelmatig bij ons loonbedrijf Franken Volmerink te vinden. Hobby’s heb 
ik genoeg, ze weten me namelijk overal voor te vinden: leider van de Blokhut, soms een potje 
klootschieten en ook nog vlagger/coach van het lamzakken dreamteam Saasveldia 6. Samen 
met de kameraden in de keet zitten vind ik gezellig, en een avondje Bruins is ook zeker niet 
verkeerd! Ik hoop dat we er met z’n allen een knalfeest van maken! Afgelopen jaren kon het 
niet doorgaan, dus moeten we er nu maar dubbel van genieten samen.

Als het aan mij ligt gaat dat zeker goedkomen!!! 

J� st Franken Volmerink

Wat een verrassing dat ik werd gevraagd om Jeugdprins 

van Saasveld te worden. Daar hoefde ik niet lang over 

na te denken, ik houd namelijk wel van veel te veel 

drinken! En daar horen chips, worsten, blokjes kaas, 

bamischijven, hamburgers, frikandellen, bitterballen, 

kroketten en vooral sausjes zeker bij. 

J� st Franken Volmerink

niet doorgaan, dus moeten we er nu maar dubbel van genieten samen.

Als het aan mij ligt gaat dat zeker goedkomen!!! 
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Als het aan mij ligt gaat dat zeker goedkomen!!! 
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Hallo allemaal, 

Ik ben Romee Kreuwel en woon in Saasveld aan de Tipweg 1. Hier woon 
ik samen met mijn moeder, vader en mijn zusje Linde. Ik heb ook een 
stomme lelijke vriend, Mick Wolfkamp. Stiekem houd ik van Robbin. Op dit 
moment studeer ik Ondernemer Retail niveau 4 aan het ROC in Hengelo, dit 
doe ik 1 dag in de week. Naast mijn studie werk ik 4 dagen bij tuincentrum 
Borghuis als bomenknu� elaar, in het weekend werk ik bij Bruins. In mijn vrije 
tijd ben ik ook vaak te vinden bij Bruins op het terras, of bij de keet met mijn 
vriendinnetjes. Sporten vind ik leuk om te doen. Doordeweeks loop ik twee 
keer per week hard en voetbal ik bij Saasveldia dames 1. Ook beoefenen ik de 
sport yoga, waar ik in mijn drukke leven weer helemaal tot mijzelf kom.  

Ik hoop dat we er een mooi carnavalsjaar 
van kunnen maken! 

Groetjes Romee Kreuwel 

Hallo carnavalsvrienden, 

Mijn naam is Huub Scholten. Ik ben 20 jaar en woon samen met mijn 
ouders Harry en Marja, mijn broers, veel te serieuze Jan, kleine kneuzige 
Tom en mijn zus, ommeunig geile Moniek aan de Monnikweg in Saasveld. Ik 
ben vier dagen in de week aanwezig bij bouwbedrijf Blenke als timmerman 
en ik ga één dag in de week naar school, waar ik de opleiding assistent 
uitvoerder niveau 4 doe. Mijn hobby is voetballen, als ik op tijd ben speel ik 
drie keer per week bij Saasveldia in het 2de.  Ook ga ik nog elke woensdag 
naar Jong Nederland heen spelen. In het weekend ben ik vaak te vinden bij 
Bruins, de keet of een ander gezellig feest, waar ik met mijn kameraden onder 
het genot van een biertje er elke avond weer een groot feest van maak. Ik 
hoop dat ik samen met jullie ook zulke feesten mag beleven het aankomende 
carnavalsjaar. 
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Proclamatie 
Wie, Jeugdprins Joost de 1e, Adjudant Huub en Adjudante Romee  

Köz'n tut t’29e Jeugdhoogheden trio  

Bie de gratie van ’t Jeugdbestuur en zien wiedlöchtig’n Jeugdroad van Elf 

AS REGEREND: 
• • Jeugdprins van ’t Soaseler Ko�  elaand 
• • Hertog van ’n Loohavenweg 
• • Graaf van ’n Mönnikweg 
• • Jonkvrouw van ’n Tipweg 
• • Heersers oawer Bruuns zie’n Harrebar  

PROCLAMEART: 
•     Dat der van’t joar wier ne trio steet, den de jeugd veuroet geet; 

•     Dj is mijn bijnaam, dat komt natuurlijk door mijn goddelijke lichaam; 

•      Dat de adjudant bei Blenke alleen maar zit te upper’n en te timmer’n, maar in het weekend nog 
geen vrouwtje kan beminnen;  

•      Het geen geheim is dat onze adjudante vaak van de � ets valt 
en daarnaast ook nog linksom de rotonde knalt; 

•      Een eng groepje uit Saasveld nam in Kroatië allemaal een tattoo van een ster, 
alleen Robert van Cents ging met ‘Pull’ boven zijn jonge heer wel iets te ver; 

•     Oud leden Jesse en Hidde van de jeugdraad is het weer gelukt, 
zij hebben zichzelf er letterlijk en � guurlijk bij Erve Nijland en Frielink ingedrukt; 

•      Plan De Lenne oftewel het ‘Zonnedael’ van Saasveld wordt sowieso niet wat, 
alle bewoners zijn daar constant zat; 

•      Freek van Arkink is een nieuw trouw lid van de raad, we vinden het gaaf dat hij op één avond 
7 vrouwen zoent en er vervolgens ook nog met Maud Geerdink van door gaat; 

•     Hier kan Jelle nog veel van leren, hij loopt zich nog wekelijks in zijn eigen kots te versmeren; 

•       Na jaren waren eindelijk de Zomerfeesten weer in Saasveld beland, 
echter was niet iedere relatie hier tegen bestand; 

•      Wij jeugd vinden het vele drinken nog altijd lekker, Joost rijdt graag op een trekker; 

Dat wie van ’t joar carnaval viert onder ’t motto: 

geen vrouwtje kan beminnen;  

zij hebben zichzelf er letterlijk en � guurlijk bij Erve Nijland en Frielink ingedrukt; 

alle bewoners zijn daar constant zat; 
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Dat wie van ’t joar carnaval viert onder ’t motto: 

"Dit joar zoept wie dubbel zoveel en

houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
houdt niemand ons meer in het gareel"
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Zoals altijd maken wij graag van 
deze gelegenheid gebruik om onze 
doorgewinterde en helaas verlatende 
leden te benoemen. Jidde Kuivenhoven, 
je gezeur was soms niet om aan te horen, 
maar toch willen we je bedanken voor 
je trouwe dienst en altijd grote dorst. 
Naast Jidde hebben we dit jaar nog een 
verlatend lid, Menno Hesselink, die hierbij 
helaas ook het Voorzitterschap achter zich 
laat. Beide jongens waren er niet meer toe 
in staat om het tempo van de Jeugdraad 
bij te benen en hebben dan ook de keuze 
gemaakt om een stapje terug te doen. 
Jongens, succes bij de Raad van Elf.

Omdat we dit vorig jaar niet o�  cieel 
gedaan hebben, hebben we ook nog 
vele nieuwe jongens te verwelkomen. 
Han Scholten, Tijn Kok, Luuk Geerdink, 
Lorenzo van Baaren, Huub Scholten, 
Chiel Tijink, Stan Veldscholten, Joost 
Franken Volmerink, Lars Hottenhuis, Jelle 
Geerdink, Bas Borghuis, Thomas Asbreuk, 
Joep Kok en Freek Arkink zijn sinds dit/
vorig jaar nieuwe trotse leden van de 
Jeugdraad. Velen van hen moeten nog 
heel wat leren, maar we hebben ons 
vertrouwen op ze gevestigd. 

In het bestuur zijn er door het verlaten 
van Menno ook nog wat onvermijdbare 
wijzigingen doorgevoerd. Mick Wolfkamp 
neemt het Voor zitter schap over en geeft 
zijn taak van niks doen door aan Lars 
Hottenhuis (Afschuif commissie), die ge-
lukkig en ook niet heel verrassend nu al 
meer doet dan Mick. Sven Keujer (Vorst) 
en Bram Veldscholten (Penning meester) 
behouden hun taken.  
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en Bram Veldscholten (Penning meester) 

Met de vele nieuwe aanwas, maar sterke fundering hopen we er dit jaar een gigantisch mooi carnavalsjaar van te maken: 

"Greatness isa choice”
Arnold Schwarzenegger – 2003

Volg ons op Insta

Beste carnavalsvierders en andere vreemde mensen, carnaval 2023 is weer begonnen. Wij willen jullie, onze 

vrienden, een grandioos welkomstwoord brengen voor dit carnavalsjaar. Wij als Jeugdraad staan weer te 

popelen om de carnavalsfeesten in de omgeving van Saasveld op de kop te zetten. CV De Buisman’s Jongs hoopt 

hier jullie steun ook weer bij te hebben. Er is ontzettend hard gewerkt om weer een spetterend Hoogheden trio 

neer te zetten, met misschien wel een nog fantastischer gevolg (de Jeugdraad natuurlijk). Met deze geweldige 

combinatie hopen wij het 29e levensjaar van de Buisman’s Jongs nog legendarischer te maken dan het 28e.  
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Joejoe allemaal!  

We hebben dit jaar ontzettend moeten graven in ons 
geheugen om voor jullie enkele hoogtepunten en feitjes 
van de afgelopen jaren op een rijtje te zetten. Hoewel er 
weinig feestjes zijn geweest, heeft de Damesraad het 
alsnog gepresteerd om heel wat uit te spoken. Te beginnen 
met de afgelopen twee Damesraadfeestjes, waar er dames 
waren die ‘eigenlijk niet dronken’ maar het meest dronken 
waren van allemaal, er gepresteerd werd om na 45 minuten 
de drank in de wc te laten belanden en er de alcohol het 
evenwichtsorgaan behoorlijk heeft beïnvloed. Gelukkig 
hebben de nieuwe dames hier ook een steentje aan 
bijgedragen!

Voor de echte carnavalshoogtepunten moeten we even 
terug in de tijd. Het begint al bij de opkomst, waar we 
speciaal uren bezig zijn met haar en make-up, zodat de steek 
weer op mag! Sinds jaren mochten we ons, als Damesraad, 
weer op het podium vertonen tijdens de Gala. Hier hebben 
we onze dans- en playbackskills goed kunnen laten zien. 
Ook hebben we met onze prachtige wagen, die we delen 
met de Jeugdraad, heel Saasveld een gehoorbeschadiging 
bezorgd. De KNO-arts heeft het de afgelopen twee jaar 
rustig gehad… Na de optocht direct door om te jureren 
of te presenteren tijdens de playbackshow. Dit was voor 
ons zeker een hoogtepunt, hoewel er nog weinig actieve 
herinneringen aan zijn…
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De Damesraad is er weer!
Of waren jullie ons al vergeten?

Facebook –>

We hopen d�  de nieuwe Adjuda� e en haar 
Damesraadleden ook d�  jaar weer helemaal u�  de 

pa� y gaan en de bo� ep�  lekker spekken!  

�xoxo� De Damesraad
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HET IDEE 
Gelukkig waren we niet in al-
les beperkt en werd er geke-
ken naar de mogelijkheden. 
Wat kan en mag er allemaal 
wel. Feest vieren mocht, maar alleen met zitplaatsen. Dat 
bood al mogelijkheden om een paar grote zalen vol te zetten 
met tafels en stoelen om één groot café te creëren. Artiesten 
mochten ook optreden, dus dat kon ook geregeld worden. 
Maar dat was niet genoeg, er moest iets speciaals, iets unieks 
bedacht worden, iets wat we nog nooit eerder hadden ge-
daan. Toen kwam daar het idee om een glazenhuis te gaan 
organiseren. Gezelligheid, passie voor muziek en iets bete-
kenen voor een goed doel, hoe mooi is dat! Het goede doel 
waren we snel over uit: geld inzamelen voor alle Saasveldse 
verenigingen. Het idee was daar, toen de uitvoering nog. De 

tijd begon te tikken, want we hadden tenslotte maar 4 
weken om alles te regelen. 

DE VOORBEREIDING 
Eerst maar eens om tafel met onze huidige Adjudant, want 
zonder de juiste apparatuur is het überhaupt al niet haalbaar. 
Gelukkig heeft Mart laatstgenoemde perfect voor elkaar, en 
werd hijzelf “foxwild” bij het horen van het idee. Nog diezelf-
de avond werd er onder het genot van een goed glas bier 
al een half draaiboek bedacht. Het eerste vinkje kon gezet 
worden, op naar de volgende etappe: de locatie. 

Snel werd er een afspraak gemaakt 
met de lokale dancing en na een klein 
overleg stonden de neuzen dezelfde 
richting op. We gaan ervoor, een gla-
zenhuis in combinatie met een soort 
van Top 2000 café mét live artiesten. 
De taken werden verdeeld en de 
voorbereidingen gingen onverstoord 
verder. 

Snel werd er een commissie samen-
gesteld om alles geregeld te krijgen. 
Eerst om tafel om een volledig draai-
boek neer te zetten, daarna de taken 
verdelen onder alle commissieleden. 
Zo gezegd, zo gedaan. Tijd voor ge-
treuzel of grote discussies was er niet, 
en dat kwam alles ten goede. Als een 
sneltrein zonder tussenstops dender-
de de gehele voorbereiding door. Van 
het regelen van DJ’s, een echt glazen 
huis, het opzetten van een veiling, 

alle PR, tot het laten ontwikkelen van 
een goed werkende website met livestream. Alles werd bin-
nen de beperkte tijd geregeld. 

De laatste week voor het glazenhuis was aangebroken, en de 
nieuwsberichten over het Carnavalsweekend werden plots 
positiever, het leek erop dat alle binnenlocaties weer volge-
propt mochten worden met mensen. Hoe mooi zou dat zijn, 
we hadden immers alles voorbereid met de beperkte regels 
van vaste zitplaatsen. Toen kwam daar dinsdags het verlos-
sende woord: vanaf vrijdag 25 februari verdwenen de vas-
te zitplaatsen en mochten binnenlocaties weer onbeperkt 
mensen toelaten. 

Direct werd er geschakeld, Bruins heeft diezelfde dag nog de 
ticketverkoop online gezet. En dat liep storm vanaf het eer-
ste moment. Er werd zelfs nog een lokale teststraat geregeld 
door Bruins, zodat de mensen niet stad en land af hoefden te 
reizen om toegang te kunnen krijgen tot het Buis Huis. 

 Carnaval 2022, wat 
ging het worden, 
wel of geen of zelfs 
een verlaat Carnaval. 
Lang hing de vraag in 
de lucht en tenslotte 
kwam daar het besef 
en het besluit. Een 
Carnaval zoals we dat 
normaal willen vieren 
was simpelweg niet 
mogelijk. Maar niets 
doen was geen optie!  
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HET WEEKEND – DE VRIJDAG
Eindelijk was het dan zover, de vrijdag was aangebroken en 
we konden live. De laatste technische issues ten aanzien van 
de betaallink voor de verzoekjes werden ’s ochtends vroeg 
nog opgelost en toen konden we beginnen. Alles was er he-
lemaal klaar voor en de zendmast pronkte in hartje Saasveld. 
Om 11.11 uur gingen we live en de eerste DJ’s namen plaats 
achter de knoppen. Het duurde niet lang of de eerste ver-
zoekjes stroomden al binnen, en wat volgden er nog veel 
gedurende het gehele weekend. De dames van de backof-
� ce hadden het er maar druk mee. Maar daar deden we het 
natuurlijk allemaal voor.   In de middag begon het café al 
gezellig vol te stromen en nadat de kinderdisco ook was be-

gonnen werd het ouderwets 
gezellig druk bij Bruins. In het 
begin van de avond werd onze 
interim Prins “Prins Anonymus 
de 2e” gepresenteerd en bij-
gezet in het glazenhuis. Ten-
slotte hadden we weer een 
goed gevulde dancing waar-
bij Ronnie Ruysdael de tent 
op zijn kop zette. Het Carna-
valsgevoel was weer terug, 
en de eerste dag was direct al 
een groot succes. Dat beloof-
de nog wat voor de rest van 
het weekend. 

HET WEEKEND – DE ZATERDAG
In de vroege zaterdagochtendgloren arriveerden de eerste 
DJ’s weer bij het glazenhuis. Een kan vol ko�  e en de muziek 
op standje rampestamp waren nodig om even goed te ont-
waken na de goed gevierde vrijdag. Niet alleen de DJ’s waren 
er al vroeg bij, ook de schoonmaakploeg was al op tijd bezig 
om de gehele toko weer schoon te maken voor de tweede 
dag van het Buis Huis. Nadat alles weer fris en fruitig was, 
werden als laatst nog even alle vinger-, tong- en andere af-
drukken vakkundig van de glazenwand van het glazenhuis 
verwijderd. Het was zichtbaar duidelijk dat de DJ’s en het 
backo�  ceteam geen gebrek aan aandacht hebben gehad 
van de vele bezoekers die er vrijdag waren geweest. 
Nadat het gehele dorp wel zo’n beetje ontwaakt was, werd 
het tijd voor een special guest in de studio. 
Niemand minder dan Grote G, muziekliefhebber en wan-
delende muziekencyclopedie, was te gast bij de DJ’s. In de 
tussentijd klonken buiten de trappelende hoe� es van een 
aantal paarden, want de Molenruiters stonden op het Bruins-
plein geld in te zamelen voor het Buis Huis. Kinderen konden 
voor een mooi bedrag een rondje maken op één van de paar-

den, en de totale opbrengst 
ging volledig naar het Buis 
Huis. Een prachtig voorbeeld 
van de wisselwerking tussen 
de bestemming van het goede 
doel en het doel op zich om sa-
men wat te kunnen betekenen 
voor het goede doel.  
Onverminderd draaiden de 
verschillende DJ’s de gehele 

dag door en niet alleen de verzoekjes, maar ook de feestgan-
gers stroomden binnen met als gevolg een bomvolle dan-
cing in de avond. Poar Neem’n zette de zaal op zijn kop, en 
een poar neem’n deed alles en iedereen wat aanwezig was.  
Dag 2 kwam ten eind, nog 2 dagen te gaan. Eén ding was 
al wel duidelijk, het weekend zou zeker een succes worden.

HET WEEKEND – DE ZONDAG
Toen was daar de zondagochtend. De DJ’s die het hele week-
end draaiden hadden een ochtendje rust, zodat ze plaats kon-
den maken voor een stukje cultuurerfgoed van het Soaseler 
Ko�  elaand en de bakermat van de Saasveldse DJ’s, niemand 
minder dan Hennie en Bennie Oude Meijers waren terug met 
hun Jukebox Drive In Show. Old school minidiscs werden 
gecombineerd met het moderne Spotify om een ochtend 
lang alleen maar golden oldies de revue te laten passeren. 
De zondag was aan, en in de middag kwamen de feestgan-
gers al weer binnen. Met in de grote zaal een live optreden 
van de Esperando’s en vanuit het glazenhuis een spetterend 
optreden van niemand minder dan Eddy Schabbink. Zingen 
wou Eddy wel doen, maar uiteraard moest daar wel geld voor 
komen wat ten goede kwam aan het Buis Huis. Verder wer-
den over de gehele zondag de loten getrokken van de loterij 
en sloot om 20.00 uur ‘s avonds de veiling met de geweldige 
veilingitems. Het was prachtig om te zien hoe in de laatste se-
conden voor het sluiten van de veiling het ene na het andere 
bod nog geplaatst werd. De avond brak aan en de jeugd  kon 
weer helemaal los gaan met een ouderwetse Bruins avond 
en de denderende hits van de Gladjakkers. Het feest in het 
glazenhuis, de DJ’s en het backo�  ceteam gingen nog steeds 
onverminderd door. En ze kregen van buiten het “aquarium” 
ook weer de broodnodige aandacht van de feestende Bruins-
gangers, wat weer de meest hilarische momenten opleverde. 
Maar ook aan dag 3 kwam een eind, en daarmee kwam ook 
rustig aan het eind in zicht. rustig aan het eind in zicht. 
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HET WEEKEND – DE MAANDAG
Maandag 28 februari, de laatste dag van het Buis Huis 2022, 
nog één dagje knallen. De batterijen waren voor de laatste 
keer opgeladen bij de deelnemers van het Buis Huis. Er werd 
al druk teruggeblikt op de gebeurtenissen van de afgelopen 
dagen, en er kon rustig begonnen worden met het tellen van 
alle opbrengsten. Zelfs op de maandag hadden de DJ’s het 
nog druk om alle verzoekjes te verwerken, misschien was het 
zelfs wel de dag met de meeste verzoekjes. Ook kwamen de 
voetbaldames van MO15 langs in de studio om een prachtig 
bedrag te doneren die ze zelf bij elkaar hadden gehaald, dit 
werd nog even uitbundig gevierd door een goeie hospartij. 
’s Avonds was de gehele vereniging uitgenodigd om eerst 
gezamenlijk te genieten van een goed bu� et en vervolgens 
met ons allen in stijl het einde van het Buis Huis te vieren. 
Maar niet alleen de verenigingsleden kwamen langs, ook 
stroomde het café weer vol met gewone feestgangers. De 
laatste uurtjes waren aangebroken en de laatste hits werden 
gedraaid. Het geld werd geteld en wat kwamen we op een 
geweldig hoog bedrag uit. Om 22.30 uur was het dan zover, 
dé bekendmaking van de opbrengst van het Buis Huis 2022. 
Vol trots konden we presenteren dat we het ongekende be-
drag van € 11.111,11 hebben opgehaald in de 4 dagen van 
het Buis Huis. Na de bekendmaking werd het weekend o�  ci-
eel afgesloten door de bok te verbranden, zodat vervolgens 
het nagenieten kon beginnen. 

DE UITREIKING
Het geld wat we hebben opgehaald was zoals bekend be-
stemd voor de Saasveldse verenigingen. Elke vereniging/
stichting die stond ingeschreven bij de KvK kon zich aanmel-
den als deelnemer van het goede doel. De totale opbrengst 
werd gedeeld door het aantal deelnemers. Een paar weken 
na het Buis Huis zijn de verenigingen uitgenodigd bij Bruins, 
waarbij ze per vereniging een prachtige cheque ter waarde 
van € 617,29 overhandigd kregen. 

HET SLOTAKKOORD
Alles samengevat was het simpelweg een geweldig geslaagd 
weekend en een perfect alternatief op het feest wat we an-
ders hadden gevierd. Met alleen maar positieve reacties, 
opmerkingen en veel vragen of we dit niet vaker kunnen or-
ganiseren, kunnen wij niets anders zeggen dan dat we iets 
prachtigs neer hebben gezet en dat in enkel 4 weken tijd. 
We willen dan nog één keer alle vrijwilligers, sponsoren, be-
zoekers, donateurs, en ieder ander persoon die een bijdrage 
heeft geleverd aan het laten slagen van het Buis Huis 2022 
ontzettend bedanken! Samen was het weer donders gezellig, 
samen hebben we er weer iets moois van gemaakt, samen 
staan we sterk! 

BESTUUR EN BUIS HUIS 
2022 COMMISSIE
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In totaal 5 video's van
het Buishuis via youtube!
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MET CARNAVAL 
DRAAIEN ONZE 
MACHINES DOOR!
Kom langs bij EP:Electropan
voor de beste aanbiedingen in 
huishoudelijk apparatuur!

Grotestraat 44a  •  7651 CJ Tubbergen   •  0546 - 62 17 77  •  www.epelectropan.nl

MEAMO.NL
GRAVENALLEE 6A |  7597LR SAASVELD



Hee�  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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UITSLAG VEILING

Uitslag veiling
Buis Huis 2022 

Prijs 1  2x VIP-kaarten voor FC Twente – PEC Zwolle 
op 19 maart 2022 (inclusief eten) 

 Winnaar: Lars Keupink 
  
Prijs 2  Een gesigneerd FC Twente keepersshirt 

van Lars Unnerstall  
 Winnaar: Niek Munsterhuis  

Prijs 3  Een gesigneerd FC Twente voetbalshirt 
van Mees Hilgers  

 Winnaar: Robin Oosterik 

Prijs 4 1x Een voetbalshirt van Heracles gesigneerd 
door alle spelers van het team  

 Winnaar: Edwin Hek 

Prijs 5  1x Een voetbalshirt van Heracles gesigneerd 
door alle spelers van het team  

 Winnaar: Niels Scholten

Prijs 6  De o�  ciële en gesigneerde wedstrijdbal van 
Heracles van de wedstrijd Heracles – Ajax 

 Winnaar: Martijn Veldhuis 

Prijs 7  Gesigneerd scheidsrechtershirt van scheidsrechter 
Björn Kuipers. Dit shirt is gedragen tijdens de 
afgelopen halve � nale van het EK tussen Tsjechië 
tegen Denemarken (er kunnen gebruikerssporen 
aanwezig zijn). De bijbehorende wedstrijdbal en 
de gele en rode kaart van Björn Kuipers zitten bij 
de prijs in.  

 Winnaar: Jasper Veldhuis 

Prijs 8  2 vrijkaarten voor een voorstelling van 
Thijs Kemperink en Erwin Nyho�  

 Winnaar: Jasper Veldhuis 

Prijs 9  Grote 1:16 Claas AXION 950 speelgoed trekker 
aangeboden � rma Kramp 

 Winnaar: Tim Munsterhuis 

Prijs 10  Tas en waardebon van Dejacque 
 Winnaar: Mark Oude Hesselink 

Prijs 11   Toertocht (dag) door de Veluwe met paard en 
koets voor 4 personen. Aangeboden door 
TOP Team Saasveld 

 Winnaar: Louis Rikkink

ÉÉNMAAL!

ANDERMAAL

UITSLAG VEILING

ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!

ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL
ANDERMAAL

ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!ÉÉNMAAL!

 Winnaar: Louis Rikkink Winnaar: Louis Rikkink
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Het carnavalsjaar 2021-2022 was ondanks de coronamaatregelen 
een mooi carnavalsjaar om op terug te kijken. Het Buis Huis 

heeft ervoor gezorgd dat we in een gepaste vorm toch een beetje 
carnaval hebben kunnen vieren.  

Daarnaast heeft de Saasveldse jeugd ook niet stil gezeten en stroomden de 
aanmeldingen binnen, waardoor we nu een ledenaantal hebben van 110 personen! 
Daar mogen we best trots op zijn. 
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CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N
CV DEURDONDER�N

Volg ons op Insta! –>

Het carnavalsjaar 2021-2022 was ondanks de coronamaatregelen 
een mooi carnavalsjaar om op terug te kijken. Het Buis Huis 

heeft ervoor gezorgd dat we in een gepaste vorm toch een beetje 
carnaval hebben kunnen vieren.  

Het carnavalsjaar 2021-2022 was ondanks de coronamaatregelen 
een mooi carnavalsjaar om op terug te kijken. Het Buis Huis 

heeft ervoor gezorgd dat we in een gepaste vorm toch een beetje 
carnaval hebben kunnen vieren.  

Volg ons op Insta! 
Volg ons op Insta! –>
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Aankomend carnaval We hopen dat we jullie tijdens onze wagenbezichtiging een nog mooiere wagen kunnen presenteren dan voorgaande jaren en met zoveel leden gaat dat zeker lukken! We maken er aankomend jaar een fantastisch carnaval van zoals we dat vanouds kennen! 

Namens C.V. Deurdonder’n, 
Jasper Hofsté  

Namens C.V. Deurdonder’n, 
Jasper Hofsté  
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Wagenbouw
Het afgelopen jaar hebben we tijd aangegrepen om ons busonderstel technisch helemaal in orde te maken, na de nodige problemen van voorgaande jaren. Hierbij hebben we het brandstofsysteem helemaal vernieuwd, luchtdruksysteem aangepast en elektrisch zover mogelijk vereenvoudigd.

Vervolgens is er begonnen met de wagenbouw zelf, waardoor we dit jaar al een mooie voorsprong hebben tijdens het bouwen. Ondertussen hebben we ook geïnvesteerd in verschillende gereedschappen, zodat we niet vaak misgrijpen.

CVD-dag

Ook dit jaar hebben we 

weer een geslaagde CVD-

dag gehad met diverse 

spelletjes bij de voetbal, 

waarbij de feestcommissie 

er weer voor gezorgd 

heeft dat iedereen 

genoeg shotjes moest 

opdrinken. De avond werd 

vervolgens afgesloten bij 

zomerfeesten De Pollen. 

Met als klap op de vuurpijl: 

Rutger, die de taxi had 

geregeld en op de valreep 

besloot dat de gehele 

vereniging toch maar een 

half uur eerder naar huis 

moest omdat hij het zelf 

zat was, haha.

CVD-dag

Wagenbouw
Het afgelopen jaar hebben we tijd aangegrepen om ons busonderstel technisch helemaal in orde te maken, na de 

zat was, haha.

Wist je dat? 

••   De wagen gebouwd wordt bij 

boomkwekerij Slangenbeek in Saasveld 

••   We geïnvesteerd hebben in gereedschappen zoals een 

werkbank, afkortzaag en lasapparaat 

••   Alle bewegende delen worden aangestuurd door een 

Siemens PLC-besturing 

••  Je ons kunt volgen op Instagram à ‘QR-code’ 



GEWOON.
MET AANDACHT

  WONINGBOUW

    UTILITEIT

    SERVICE & ONDERHOUD

    VERBOUW & RENOVATIE

WWW.VASTERINK.NL              WEERSELO - DE LUTTE   
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Dansmarietjesmarietjes
Volg ons op Insta! –>
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Helaas moeten wij mededelen 
dat de Dansmarietjes Commissie 

ermee gaat stoppen, daarom 
zijn wij met spoed op zoek naar 
nieuwe enthousiaste leidsters 
die onze Dansmarietjes willen 
begeleiden bij hun optredens.  

Ben jij of ken jij iemand die 
haar spectaculaire dansmoves 

kan overbrengen op de 
dansende jeugd van Saasveld? 

Laat het ons dan weten! 

Marieke Horsthuis, Edith de Graaf, 
Kim de Vries, Romy Geerdink en 

Dana Geerdink
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Gelukkig hebben we alles behalve
saaie mensen bij de kapel!

Na twee jaar was er het aftreden van Prins Arjan & Adjudant 
Henry. Hierbij was ik zelf niet aanwezig en ik kan er dan ook niet 
veel over vertellen. Waar ik wel bij was, was het Buis Huis. Wat een 
geweldig idee met een mooie opbrengst voor vele goede doelen. 
Vele plaatjes werden tegen een vergoeding gedraaid. Namens de 
Ko�  ebraanders heeft Maarten diep in de buidel getast en kwam 
Bennie O.M. live het enige echte lied van het Soaseler Ko�  elaand 
zingen. Nog enkele verzoeken die mij zijn bijgebleven zijn “er 
staat een paard in de gang” van Willeke en “jij komt niet aan mijn 
komkommertje” van Mariël Lucas voor haar grote liefde Peter. 

Onze jaarlijkse feestavond kon dit jaar gelukkig wel doorgaan. We 
zijn bij Mans begonnen met onze traditionele komkommerrace. 
Toevallig waren Prins Arjan & Adjudant Henry ook bij Mans, 
omdat de derde helft van het klootschieten zo lang duurde. Dit 
was overigens geen succes.

Dolf, die helemaal foxwild wordt van de komkommerrace (één 
van de weinige dingen waar hij fanatiek mee is en op tijd voor 
aanwezig is), werd ondanks zijn inspanningen laatste. Hierdoor 
was hij zo moe dat hij in slaap viel en de rest van het feest 
moest missen. 

We vertrokken naar Enschede waar een 
bowlingbaan voor ons gereserveerd was. 
En hoe kan het ook anders, daar ging het 
mis… Maarten bleef met z’n vingers in de 
bal steken en ging met zijn lange lichaam tot 
aan de kegels over de baan. Nadat er naar zijn 
verwondingen is gekeken en hij behandeld is 
door onze “rapid responder” Nancy, zijn we met 
de bus vertrokken naar Mans waar een uitgebreid 
bu� et voor ons klaarstond. Dolf was inmiddels 
ontwaakt na de nodige drankjes en het feest werd 
goed afgesloten.
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Volg ons op 

Insta
–>

Aan mij de eer om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wederom was corona een grote plaaggeest voor 
de carnaval, waardoor het voor ons een “saai” carnavalsjaar was. Gelukkig hebben we alles behalve 
saaie mensen bij de kapel, waardoor we ons prima hebben vermaakt.

Dolf, die helemaal foxwild wordt van de komkommerrace (één 
van de weinige dingen waar hij fanatiek mee is en op tijd voor 
aanwezig is), werd ondanks zijn inspanningen laatste. Hierdoor 
was hij zo moe dat hij in slaap viel en de rest van het feest 

We vertrokken naar Enschede waar een 
bowlingbaan voor ons gereserveerd was. 
En hoe kan het ook anders, daar ging het 
mis… Maarten bleef met z’n vingers in de 
bal steken en ging met zijn lange lichaam tot 
aan de kegels over de baan. Nadat er naar zijn 
verwondingen is gekeken en hij behandeld is 
door onze “rapid responder” Nancy, zijn we met 
de bus vertrokken naar Mans waar een uitgebreid 
bu� et voor ons klaarstond. Dolf was inmiddels 
ontwaakt na de nodige drankjes en het feest werd 

Aan mij de eer om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wederom was corona een grote plaaggeest voor 
de carnaval, waardoor het voor ons een “saai” carnavalsjaar was. Gelukkig hebben we alles behalve 

KOFFIEBRAANDERS



We kijken uit naar het komende jaar en hopen er weer vol voor te gaan. 

Ik wil het prinsenpaar bedanken voor de afgelopen twee jaar en het 

nieuwe prinsenpaar veel succes en plezier wensen. 

E� en Frongink
Nancy krijgtvoor komend jaar de pen.

voor komend 
voor komend jaar de pen.

voor komend jaar de pen.
jaar de pen.
jaar de pen.

E� en Frongink

We kijken uit naar het komende jaar en hopen er weer vol voor te gaan. 

Ik wil het prinsenpaar bedanken voor de afgelopen twee jaar en het 
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Het 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. 

Keals super bedankt
voor jullie inzet!

Keals super bedankt
voor jullie inzet!

Keals super bedankt
voor jullie inzet!
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KLEURPLAAT
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TEAM PELLE’S WENST IEDEREEN

EEN ONMEUNIG MOOI CARNAVALSJAAR

• BIer & eetcafé
• Binnentuin
• Proeflokaal

• IJSlokaal
• Chocoladelokaal
• Cafetaria



Op deze warme dag zijn we ’s ochtends begonnen met 
feestmuziek op het schoolplein. Er werd gehost, gedanst 
en een polonaise gehouden.  

Het feest werd vervolgens voortgezet in de school. Na de 
pauze stond de optocht op het programma. Elke groep zorgde 
zelf voor de muziek in de optocht. Echter was dit moeilijk 
te horen aangezien onze schoolprins en schoolprinses zelf 
voor een heuse muziekwagen hadden gezorgd, die alle 
andere muziek overstelpte. Dat zorgde voor een heus festijn. 
Er werd door de bovenbouwers nog een extra rondje op het 
Bruinsplein gemaakt en nog even door gefeest. 

 ’s Middags stond “Bernardus Got Talent” op het programma. 
Hiervoor waren ook alle ouders uitgenodigd. De raad van 
de Bernardusschool heeft de Prins en Prinses geholpen 
met jureren. Er kwamen namelijk zoveel mooie acts en 
talenten voorbij dat het moeilijk was om een top 3 te maken.  
Aan het einde van de dag sprongen alle schoolverlaters 
de basisschool uit, het was voor hen namelijk de laatste 
schooldag.
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Bruinsplein gemaakt en nog even door gefeest. 
Er werd door de bovenbouwers nog een extra rondje op het 

Het was een zeer geslaagde, 

gezellige en carnavaleske 

feestdag op de Bernardus! 

Vorig schooljaar viel helaas het carnaval weer in het water.
Echter niet voor de leerlingen van de Bernardusschool!

In de laatste schoolweek werd het zomercarnaval gevierd
onder leiding van Schoolprins Stef en Schoolprinses Merle. 

Het feest werd vervolgens voortgezet in de school. Na de 
pauze stond de optocht op het programma. Elke groep zorgde 
zelf voor de muziek in de optocht. Echter was dit moeilijk 
te horen aangezien onze schoolprins en schoolprinses zelf 
voor een heuse muziekwagen hadden gezorgd, die alle 
andere muziek overstelpte. Dat zorgde voor een heus festijn. 
Er werd door de bovenbouwers nog een extra rondje op het 
Bruinsplein gemaakt en nog even door gefeest. 

57

<-Blijf op de hoogte

Vorig schooljaar viel helaas het carnaval weer in het water.
Echter niet voor de leerlingen van de Bernardusschool!
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Beste Buismansleu. Het is weer tijd om een avond goed te lachen om de grappen en grollen, 
die worden verteld over de bokken en bakken van de leu oet het Soaseler Koffi  elaand. Ja krab 
jullie maar eens even goed achter de oren, wat ging er de afgelopen jaren allemaal mis met 
uzelf? Zit ik erin, zou het over ons gaan?

Menigeen in Saasveld maakt zich al grote zorgen over de gala 
die komen gaat, en terecht. Zonder de inwoners van Saasveld 
geen gala, het is net “goede tijden slechte tijden”, genoeg stof om 
een mooie avond mee te vullen. Het is mooi om te zien dat de 
gemeenschap volop in beweging is op sportief en sociaal vlak, 
daar kunnen wij als galacommissie mee vooruit. Half Saasveld 
heeft het afgelopen jaar hun televisie debuut gemaakt, of stond 
wel op een andere manier in de spotlights. Wij kijken er erg 

naar uit om een leuke gala op poten te zetten, maar zijn daarbij 
wel afhankelijk van artiesten. Dus heb je een leuke vrienden/
vriendinnengroep of ben of ken jij iemand die graag de lolbroek 
uithangt en dit graag aan het grote publiek wil laten zien? Dan 
mag je dit laten weten aan de galacommissie. 

Louis oude Booijink  /  Mayke Frongink  /  Kim de Vries Louis oude Booijink  /  Mayke Frongink  /  Kim de Vries Louis oude Booijink  /  Mayke Frongink  /  Kim de Vries 

uithangt en dit graag aan het grote publiek wil laten zien? Dan 
mag je dit laten weten aan de galacommissie. 

Louis oude Booijink  /  Mayke Frongink  /  Kim de Vries 

uithangt en dit graag aan het grote publiek wil laten zien? Dan 
mag je dit laten weten aan de galacommissie. 

Louis oude Booijink  /  Mayke Frongink  /  Kim de Vries 

De Galacommissie



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
Humeur

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!

brasserie - winkel - boerderij - kaasmakerij - belevingsboulevard

BMK_BINNEN_2019_Def.indd   40 17-12-18   12:14

Hee�  u interesse
in een advertentie? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl



Kaarten zijn alleen verkrijgbaar 
op vertoon van een lidmaat-
schapskaart. Kaarten zijn 
verkrijgbaar tot en met 
vrijdag 13 januari 2023 bij 
Vleeshouwerij Saasveld. 

KAARTVERKOOP GALA
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Zaal open 19.00 uur / Aanvang 20.00 uur
Na 19.45 uur geen recht meer op besproken plaats!
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Gala avonden Vrijdag 3 februari
en Zaterdag 4 februari 2023

Voor de gala avonden vrijdag 3 februari 2023 en zaterdag 4 februari 2023 is de 
kaartverkoop op zondag 15 januari 2023 bij Bruins vanaf 10:00 uur.  Vanwege goed 
succes gaan we het net als voorgaande jaren doen! Zie de uitleg hieronder voor meer 
informatie. Als eerste krijgen de galaliefhebbers van 70 jaar en ouder de kans om een 
kaartje te kopen. Let op: deze leeftijd is verhoogd! Zij kunnen alleen tussen 9.30 uur en 
10.00 uur een kaartje kopen. S.v.p. melden bij de ingang van The Buddha Lounge Club! 
Voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar zijn alleen kaarten verkrijgbaar voor de vrijdagavond, 
zij krijgen ook een nummer die de volgorde van uitgifte bepaalt. 

Gala avond Donderdag 
2 februari 2023

Voor de gala avond donderdag 2 februari 
2023 is de kaartverkoop op donderdag 
19 januari 2023 vanaf 19:00 uur tot 20:00 
uur, zaal open vanaf 18:00 uur. U krijgt 
bij binnenkomst een nummer die de 
volgorde van de verkoop van de kaarten 
bepaalt.

VOORWAARDEN:
•  Kaarten zijn alleen verkrijgbaar op vertoon 

van een lidmaatschapskaart! 
Verplicht vanaf 18 jaar.

•  Personen vanaf 18 jaar kunnen maximaal 4 
kaarten per persoon kopen (met de daarbij 
behorende lidmaatschapskaarten)

KOSTEN GALAKAARTEN
 Jeugd t/m 17 jaar.....................................€3,50
        (geen lidmaatschap nodig)

 Vanaf 18 jaar ..............................................€8,00
        (op vertoon lidmaatschapskaart)

 70+ ................................................................€6,50
        (op vertoon lidmaatschapskaart)

TELEFONISCH RESERVEREN 
IS NIET MOGELIJK! 

Kaarten zijn naderhand alleen verkrijgbaar (bij 
beschikbaarheid) aan de zaal bij ‘t Anker, van 
19.30 uur tot 19.45 uur. Kosten: €18,- p.p.

DEZELFDE WERKWIJZE ALS VORIG JAAR!!!!!    
DIT JAAR KUNNEN MENSEN OOK PINNEN!!!!

* Neem uw lidmaatschapskaart(en) mee.
*  Maximaal 4 plaatsen per persoon te 

reserveren.
* Niet-leden betalen meer.
* Telefonisch reserveren is niet mogelijk!

WERKWIJZE KAARTVERKOOP GALA
  Om het voor iedereen eerlijker te laten 

verlopen, gaan we net als vorig jaar, de 
kaartverkoop anders doen dan voorgaande 
jaren! 

WERKWIJZE VERKOOP OP
ZONDAG 15 JANUARI 2023
1.  Vanaf 10.00 uur gaat de ingang aan de 

kant van The Buddha Lounge Club bij 
Bruins open. Alleen via deze buiten ingang 
worden de nummers uitgegeven, die recht 
geven op een kaartje (op volgorde van 
binnenkomst)!

2.  Meteen bij binnenkomst ontvang je een 
nummer (aantal plekken per persoon is 
maximaal 4). Als je met een groep bij elkaar 
wilt zitten, moet je dus al bij binnenkomst 
met voldoende personen aanwezig zijn!

3.  Je kunt rustig plaatsnemen in het voorcafé 
tot je nummer wordt opgeroepen. Let op! 
Hou het zelf ook in de gaten!

VOORBEELD:
 Wil je met 16 personen bij elkaar zitten, dan:
•  4 personen tegelijk (vanaf begin) aanwezig
•  Voor 16 personen 

lidmaatschapskaarten nodig. 

JEUGD:
  Uiteraard heeft de jeugd (tot 18 jaar) 

geen lidmaatschapskaart nodig, zij mogen 
maar 1 kaart per persoon kopen en moeten 
daarom ook allemaal aanwezig zijn!

 ................................................................€6,50
        (op vertoon lidmaatschapskaart)

Kaarten zijn naderhand alleen verkrijgbaar (bij 
beschikbaarheid) aan de zaal bij ‘t Anker, van 

1.  Vanaf 10.00 uur gaat de ingang aan de 

€6,50

WERKWIJZE VERKOOP OP
ZONDAG 15 JANUARI 2023

€6,50

LET OP! 
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Allereerst de opgave van wagens en andere deelnemers 
(loopgroepen, eenlingen, basisschool). Het zou voor de 
organisatie ideaal zijn als de aanmeldingen 2 weken voor de 
optocht binnen zijn. Wordt het aantal deelnemers nog groter 
dan de laatste jaren, dan kan de route een probleem worden. 
Als de aanmeldingen op tijd binnen zijn kan er hiervoor 
misschien nog wat geregeld worden. Ook de jurering is een 
punt van aandacht. Er zijn nog 2 juryleden van het eerste 
uur en de lijst is al jarenlang aangevuld met leden van de 
prinsengarde. De beoordeling wordt steeds moeilijker omdat 

de kwaliteit van de optocht de laatste jaren echt verbeterd is. 
Daarom vragen wij bij deze ook mensen die het leuk vinden 
om eens mee te jureren. Enig gevoel voor carnaval is de 
enige vereiste. Aanmelden hiervoor kan bij ondergetekende 
of bij bestuursleden van de Buisman's Keals. Om het niveau 
van de optocht op peil te houden zullen we het met z’n allen 
moeten doen. 

De optochtcommissie, 
Johan Mekenkamp 

de kwaliteit van de optocht de laatste jaren echt verbeterd is. 

De laatste optocht was alweer in 2020. Al 2 jaar geen carnaval en geen optocht. 
Er valt derhalve weinig te vertellen over de voorgaande optocht.
Toch kunnen we nog wel enkele punten aanhalen die voor iedereen van belang zijn!

Link naar kinderoptocht 

vanuit huis ->

DE OPTOCHT
De laatste optocht was alweer in 2020. Al 2 jaar geen carnaval en geen optocht. De laatste optocht was alweer in 2020. Al 2 jaar geen carnaval en geen optocht. De laatste optocht was alweer in 2020. Al 2 jaar geen carnaval en geen optocht. De laatste optocht was alweer in 2020. Al 2 jaar geen carnaval en geen optocht. 

DE OPTOCHTDE OPTOCHT

(loopgroepen, eenlingen, basisschool). Het zou voor de 
organisatie ideaal zijn als de aanmeldingen 2 weken voor de 
optocht binnen zijn. Wordt het aantal deelnemers nog groter 
dan de laatste jaren, dan kan de route een probleem worden. 
Als de aanmeldingen op tijd binnen zijn kan er hiervoor 
misschien nog wat geregeld worden. Ook de jurering is een 
punt van aandacht. Er zijn nog 2 juryleden van het eerste 
uur en de lijst is al jarenlang aangevuld met leden van de 
prinsengarde. De beoordeling wordt steeds moeilijker omdat 
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Loohuisveldweg 5,
7595 KM, Weerselo



Op 30 april 2022 was het dan eindelijk weer zover, 
na twee jaar vertraging kon het prinsenfeest weer gehouden 
worden. De weergoden waren ons deze dag goed gezind en 
iedereen werd verzocht om op de fi ets bij Mans te komen. 
De opkomst was zeer goed, ± 50 personen. 

De eerst activiteit werd bekend gemaakt en er 
moest worden klootgeschoten. Er werden teams 
samengesteld. Het niveau van de deelnemers 
was zeer hoog, ook doordat er onder hen enkele 
professionals aanwezig waren. Onderweg werd 
goed ge zorgd voor de inwendige mens met 
een hapje en een drankje, dit was ook wel nood-
zakelijk omdat de inspanning hoog was. Na 
de wedstrijd was er tijd om te evalueren en te 
beoordelen wie het beste team was (zie foto). 

Er volgde na het klootschieten een ingewikkelde 
� etstocht door het prachtige Soasel met diverse 
opdrachten. Het eindstation was bij Borghuis in 
Gammelke. Hier was het erg gezellig met een 
drankje erbij. In de loop van de middag werd er 
na alle inspanningen gezorgd voor de inwendige 
mens.

Er kwam een enorm grote snackkar. Hier kon niets 
misvraagt worden, er was geen type snack die niet 
te verkrijgen was. Dus iedereen kon zich tegoed 
doen aan alles. Nadat de snackkar was weggegaan 
ging het feest door tot in de late uurtjes, ook werd 
Henk Borghuis nog even uit het bed geklopt om 
nog een borrel te doen. 

Samengevat was het een zeer geslaagde dag. 
Graag geven wij het stokje door aan de volgende 

organisatoren van de Prinsengarde. 

Hans Oude Hesselink
&

Marcel Bijen 

Op 30 april 2022 was het dan eindelijk weer zover, 
na twee jaar vertraging kon het prinsenfeest weer gehouden 
worden. De weergoden waren ons deze dag goed gezind en 

Op 30 april 2022 was het dan eindelijk weer zover, 
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Tussen alle goed ingezonden antwoorden
wordt er per puzzel 1 grote vleesschotel verloot.

Stuur je antwoord(en) uiterlijk 11 februari op naar bmkpuzzel@gmail.com. Vermeld in de mail je naam, adresgegevens en 
telefoonnummer. De uitslag wordt bekend gemaakt op 14 februari om 11.00 uur via onze social media. 

Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.

De prijswinnaars van 2022: Marian Munsterhuis en Esther van Otterdijk

Los het cryptogram 
op, de zin wat er na 
het oplossen van het 
cryptogram staat is 
het antwoord van 
deze puzzel.

Na de geslaagde 
Puzzel en Win Actie van 
afgelopen jaar hebben 
we besloten om ook dit 
jaar jullie hersens weer 
aan het kraken te zetten 
met De Buisman's Keals 
Kruiswoordpuzzel en 
Cryptogram. Ga er maar 
eens goed voor zitten 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

CRYPTOGRAM

DE PRIJS!!!

CRYPTOGRAM



KRUISWOORDPUZZEL

Vul de kruiswoord puzzel 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.

Horizontaal
1.  Wat zijn de Buismanwichter
4.  Naam van het glazenhuis wat wij in 2022 hebben georganiseerd
5.  De naam van onze blaaskapel
7.  De plek waar onze wagenbouwers hun wagen bouwen
8.  Wat wordt er verbrand op de laatste dag van carnaval
10.  Hoeveel hoogheden worden er tegenwoordig ieder jaar gepresenteerd 

binnen onze vereniging
11.  De naam van onze wagenbouwers
13.  De voornaam van de dirigent van onze blaaskapel
14.  Op welke dag is er altijd de carnavalsoptocht in Saasveld
17.  Het object wat het logo vormt van de 4 Noaberverenigingen van de oud 

gemeente Weerselo
20.  De huidige voorzitter was ooit Jeugdprins, wat is de voornaam van de 

persoon die toen de Jeugdadjudant was
21.  Welk dorp heeft tijdens Carnaval de naam Görtnkeurndoarp
25.  Waarmee wordt het paasvuur in Saasveld altijd aangestoken
28.  Het beroep van Prins Robert
29.  De woensdag na Carnaval
30.  De naam van de 2 kleinste Prinsen die C.V. De Buisman's Keals ooit heeft 

gehad
32.  Het dorp waar wij ieder jaar gaan Frühshoppen
33.  Wat voor theater gebruikt CV De Kolkleu tegenwoordig als residentie

Verticaal
2.  Achternaam van de Burgemeester die ooit Prins is geweest van onze 

vereniging
3.  Hoe wordt de activiteit genoemd als we met de blaaskapel van kroeg 

naar kroeg trekken
6.  Bedrijfsnaam van het licht- en geluidsbedrijf van Adjudant Mart
9.  De juiste benaming voor het voorwerp wat in de volksmond vaak 

medaille wordt genoemd
12.  Aantal gala avonden die wij organiseren
15.  Wat verkopen wij altijd op de zondag na het Noaberbal
16.  De plek waar we starten met de Carnavalsoptocht
18.  Op welke dag vindt altijd de opening van de residentie van de Buisman's 

Keals plaats
19.  Een bekend bedrijf dat smaakversterkers voor ko�  e maakt
22.  De kleur die overheerst bij de jongerenvereniging van Weerselo
23.  De achternaam van onze Burgemeester
24.  Naam van het kinderdagcentrum waar de hoogheden en de blaaskapel 

elk jaar op bezoek gaan
26.  Om de hoeveel jaar viert een carnavalsvereniging zijn/haar jubileum
27.  De kleur van de steken van de Buisman's Keals
31.  De achternaam van onze huidige penningmeester
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1. Hoe was je vroeger verkleed
Als “Stoertje”. Gescheurde spijkerbroek 
aan, kleding bespoten met gekke 
kleuren en punkerhaar. 

2. Hoe heb je het Buis Huis ervaren?
Ik vond het super gaaf! Het was goed 
georganiseerd (gevulde koelkast) en 
de sfeer was TOP. Dat draaien ligt mij 
natuurlijk geweldig. We hadden shifts 
van 6 uur en ik denk dat ik 4 sets heb 
gedraaid in verschillende duo's. 

In één avond zijn alle plannen bedacht 
en de Saasveldse DJ's geregeld. 
Iedereen was gelijk enthousiast en alles 
was snel rond. 

3.  Wie zou je voor de toekomst een 
leuk duo vinden?

Ik zou het wel leuk vinden om eens 
wat jeugdigere personen te kiezen. 
Namen die mij zo te binnen schieten 
… Bijvoorbeeld Henri Veldhuis, Tom 
Hesselink (Vuspool), Carlo Kroeze of 
Marcel ter Haar.  

Zou je het zelf ooit leuk vinden?
Als ik de vraag ooit krijg dan ga ik er 
goed over nadenken. Ik zeg niet direct 
nee, maar ook niet direct ja. 

4.  Wie denk je dat dit jaar de Prins en 
Adjudant worden?

Ik heb geeeen idee, maar dat heb ik 
eigenlijk elk jaar niet. Ik houd me daar 
helemaal niet mee bezig. 

5. Wat heb jij met carnaval?
Ik ben er mee opgegroeid, van jongs 
af aan heb ik bij de carnaval gezeten. 
Ik houd van het dorpsgevoel, met het 
hele dorp feestvieren, mensen buiten 
je standaard cirkeltje spreken en 
natuurlijk het draaien. 

6.  Hoe is het om te draaien tijdens de 
carnavalsactiviteiten?

Ja gewoon hartstikke gaaf. Het mooiste 
is dat je er echt een feest van kunt 
maken en dat de hele zaal losgaat. 
Natuurlijk waren er wel eens dronken 
dropjes vervelend, maar over het 
algemeen super. 

7.  Wat is voor jou de ultieme 
carnavalshit?

Op het moment dat ik de allereerste 
keer de blaaskapel “Over and out” 
hoor spelen, dan is het voor mij echt 
carnaval. Dat is voor mij het startschot. 
Verder heb ik geen favoriet. Ik vind 
alles leuk, van “Een paard in de gang” 
tot “Polonaise Hollandaise", maar ook 
“Ferry de roze Flamingo” en “Vergeten" 
van het Feestteam” 

8. Hoe verwacht je je toestand?
Euhhmmm… met carnaval heb ik 
altijd wel een licht aangeschoten 
feeststemming. Meestal is het wel bier 
tanken, maar als je moet draaien krijg 
je niet zo heel veel binnen. Of nou ja, 
dat is ook niet echt waar. 

Dit jaar voor het eerst de rubriek “door de bril van”. De eer is aan Robbin Oude Egberink. 
Robbin's liefde voor carnaval is begonnen tijdens de Jeugdraad. Hij heeft dit volgehouden tot zijn 25ste. 
Daarnaast is Robbin een bekend gezicht achter de draaitafel tijdens alle carnavalsavonden. Dit is begonnen 
met de Jeugddisco bij Silderhuis op de zondagavond, om vervolgens de heftige taak van Hennie en Bennie 
over te nemen op de vrijdagavond.  

Robbin Oude EgberinkRobbin Oude Egberink
DOOR DE BRIL VAN...

Robbin Oude EgberinkRobbin Oude EgberinkRobbin Oude Egberink



9.  Wat heb je liever:
5 liter bier of 15 shotjes?

Gohhhh… 5 liter bier. Shotjes daar 
moet ik niet mee beginnen. Ik denk 
vaak later op de avond dat ik dit kan 
hebben, maar dat is mij niet goed 
bevallen. 

10. Heb je nog tips voor de redactie?
Nee, ik vind dat jullie goed bezig zijn. 

11.  Wat heb je liever: een polonaise 
of meezingen met een foute 
carnavalshit?

Niet zo moeilijk, ik heb liever een 
polonaise. Ik heb heel sporadisch 
bij Bruins in mijn topjaren wel eens 
meegezongen met de muziek. Maar 
ik denk dat mensen liever hebben dat 
ik de polonaise loop. 

12.  Heb je nog een voorspelling voor 
dit carnavalsseizoen? 

Daar ben ik heel slecht in…. 
Ik voorspel dat Maaike verkleed gaat 
als roze � amingo. 

13.  Wat betekent het 
getal 11 voor jou?

10+1

14.  Wat is jouw mooiste herinnering 
van carnaval?

Hele goede vraag, maar heel lastig. 
Gewoon het feest, het samenzijn, de 
gezellige sfeer. Het Noaberbal bij het 
Holscher, dat vond ik altijd super leuk.  

15.  Wat vind jij de leukste rubriek 
van de Ko�  eleut?

Ik heb net even gekeken. 
De fotopagina. Haha. 

Robbin Oude Egberink

Holscher, dat vond ik altijd super leuk.  

12.  Heb je nog een voorspelling voor 12.  Heb je nog een voorspelling voor 12.  Heb je nog een voorspelling voor 
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Uit de oude doos!Uit de oude 
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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



WallWallWallWallWallWallWallWallWallWallWallWallofofofofofofofofofofofofofofofWallofWallWallWallofWallofWallofWallWallWallofWall
famefamefamefamefamefameof
fameofofof
fameof
fameof
fameofofof
fameof

Heb ie Heb ie Heb ie Heb ie Heb ie Heb ie 
ze wa ze wa ze wa ze wa ze wa ze wa 

allemoalallemoalallemoalallemoalallemoalallemoal
op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?op 'n rie?

1992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 20221992 - 2022

Jaar Prins(es) / Schoolprins Adjudant(e) / Schoolprinses
1992 Anonymus
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
2021 Arjan Loohuis Henry Frongink
Jeugd Mick Wolfkamp Bram Veldscholten en Lotte Hesselink
School Cas Hottenhuis Linde Kreuwel
2022 Anonymus de 2e
School Stef Bruns Merle Beld

Heb ie Heb ie Heb ie 
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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!



De welbekende 3 zaterdagen om hout in te zamelen waren weer goed bezocht door de inwoners 
van Saasveld. Al het gebrachte snoeihout werd netjes gesorteerd door de Prinsengarde, 
Blaaskapel, Raad van 11 en de Jeugdraad. De dames hebben het hapje en drankje weer netjes 
verzorgd voor de medewerkers. Hiervoor onze dank! 

Nadat de vorige editie van het paasvuur in een wat kleinere kring 
had plaatsgevonden wegens de droogte, werd de afgelopen 
editie van het paasvuur 2022 enorm goed en druk bezocht. 
Veel ouders en kinderen verzamelden zich bij de kerk om de 
welbekende fakkel te veroveren tegen een kleine vergoeding. 
Nadat alle kinderen voorzien waren van een fakkel zijn we onder 
leiding van muziekvereniging St. Caecilia naar het paasvuur 
gewandeld. Een indrukwekkend gezicht met al die fakkels bij 
elkaar.  

Eenmaal bij het paasvuur aangekomen hebben alle kinderen 
een kring gevormd, om vervolgens op het sein van de Voorzitter 
allemaal tegelijk de fakkels in het paasvuur te gooien. Het 
paasvuur 2022 werd ontstoken, waarna zoals elk jaar de 
bezoekers in de naastgelegen tent met ingerichte bar een lekker 
drankje tegen een kleine vergoeding konden verkrijgen. Het was 
een zeer geslaagde avond, wij willen iedereen die daaraan mee 
heeft geholpen bedanken!  

De welbekende 3 zaterdagen om hout in te zamelen waren weer goed bezocht door de inwoners 

HET PAASVUUR

een zeer geslaagde avond, wij willen iedereen die daaraan mee 

De welbekende 3 zaterdagen om hout in te zamelen waren weer goed bezocht door de inwoners 
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Frühshoppen in Deurningen 

Verrassingsparty op de zondag 

Feesttent in Vasse: SPEKSCHEETERSSPEKLAPPEN-
ROSENMONTAGNACHMITTAGSPEKTAKEL 

Dweilen

VERVOER

GA MEE NAAR:

Aanmelden vervoer CV De Buisman’s Keals 
Ook dit jaar is het mogelijk om je aan te melden voor diverse evenementen. 

MELD JE AAN VIA:

www.p-tax.nl
Of scan deze QR-code:

Aanmelden vervoer CV De Buisman’s Keals 
Ook dit jaar is het mogelijk om je aan te melden voor diverse evenementen. 

www.p-tax.nl
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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



Voor laatste updates/wijzigingen
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VRIJDAG 17 FEBRUARI

ZONDAG 19 FEBRUARI

FRANK VAN ETTENFRANK VAN ETTEN

MONIQUE SMITMONIQUE SMIT

HALF BEZOPEN
IS ZONDE VAN 
JE GELD
#CARNAVAL
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Editie 31

Koekie
d,r bie?

Wie’j wenst oe vol leesplezeer!
Wie’j wenst oe vol leesplezeer!
Wie’j wenst oe vol leesplezeer!
Wie’j wenst oe vol leesplezeer!
Wie’j wenst oe vol leesplezeer!
Wie’j wenst oe vol leesplezeer!


