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Op dit moment leven we in een hele gekke periode, de Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat 

de wereld op zijn kop staat. We zijn nog verre weg van “normaal”. Er gaan verschillende verhalen 

de rondte; hoe gaat Carnaval gevierd worden dit jaar?? Komt er wel een nieuwe editie van de 

Koffieleut…? Gelukkig, aangezien u dit nu leest is dit laatste in ieder geval goed gekomen! 

VAN 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

Fotografie
Margaret Wolfkamp

Druk
Drukkerij Lotgerink
Oldenzaal

Vormgeving
Reclamebureau
Vindingrijck 
Oldenzaal

ADVERTEERDERS EN SPONSOREN, BEDANKT!

ZONDER JULLIE 

WAS DEZE EDITIE 

NIET MOGELIJK!

COLOFON
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CARNAVAL

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)

Het afgelopen carnavalsseizoen heeft niet alleen het Coronavirus 
herrie geschopt. Ook de harde wind/storm heeft ervoor gezorgd 
dat meerdere optochten werden afgelast, zoals de grote optocht 
van Albergen, Geesteren en Oldenzaal. Het was treurig nieuws 
voor onze wagenbouwvereniging die hun uiterste best hadden 
gedaan om de ‘Bob de Bouwer’ wagen op tijd af te krijgen. 
Verderop in dit blad leest u hoe CV Deurdonder’n 
het afgelopen carnavalsseizoen heeft ervaren. 

De redactie van de Koffieleut heeft 
dit jaar niet stil gezeten en de 
Coronacrisis bood extra tijd om het 
één en ander toe te spitsen. Voor 
het eerst in de geschiedenis zal 
er dit jaar in de Koffieleut geen 
Hoogheden worden voorgesteld. 
Gelukkig zal er volop teruggeblikt 
worden op de gevierde feesten, 
sappige nieuwtjes en geweldige 
pictures. Dus ik stel u gerust er is 
voldoende om te lezen!! 

De agenda zoals u die gewend bent heeft een andere wending 
gekregen. De geplande activiteiten worden bekend gemaakt 
via onze socials (Facebook/Instagram/ Buisman’s Keals website). 
Houdt deze goed in de gaten!

Tot slot willen wij als redactie nog een extraatje toelichten. 
Onze papieren Koffieleut is vanaf nu ook digitaal te 

lezen. Deze online versie heeft speciale linkjes, 
waardoor u wordt verwezen naar allerlei 

leuke kiekjes en websites. Verder kunt 
u in de papieren versie de QR codes 

scannen. 

Hiervoor willen wij graag 
Vindingrijck bedanken, voor hun 
inzet en ideeën om dit mogelijk te 
maken. Dit alles was natuurlijk niet 
haalbaar als we niet zo geweldig 
zouden worden gesteund door 

onze sponsoren. Zelfs in dit 
moeilijke en pittige jaar laten zij ons 

niet in de steek.

Namens het Buisman’s volk 
Bedankt!!

Loohuisveldweg 5,
7595 KM, Weerselo

Onze website –>

https://www.debuismanskeals.nl/
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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

VAN DE VOORZITTER

Carnaval 2020, het laatste grote feest wat we met ons allen hebben 
kunnen vieren. Waar zelfs wij in ons Soaseler Koffielaand ook nog 
eens geluk hadden met de weergoden tijdens de optocht. Want 
zaterdags werd het al minder, en zondags waren alle optochten 
in de omgeving zelfs gecanceld door het barre weer. Een grote 
teleurstelling voor heel veel wagenbouwers en alle mensen 
die carnaval een warm hart toedragen. Creatief werd er door 
verschillende verenigingen al meteen gedacht aan alternatieven 
zoals een optocht met Pasen of een prachtig zomercarnaval. Maar 
helemaal niets van dit alles, carnaval 2020 was nog niet voorbij en 
corona stak de kop op in ons land.

Wat een jaar hebben we met ons allen achter de rug, de economie, 
de zorg, de gehele maatschappij en vooral ook het sociale leven zijn 
flink op de proef gesteld. Veel is er al over gezegd en geschreven 
en dat gaan we hier dan ook allemaal niet herhalen. 

Wel wil ik even ingaan op de gevolgen van corona geldend voor 
het hele carnaval gebeuren, want dat heeft nog wel een heftige 
impact. Geen feesten, geen optocht en geen nieuwe hoogheden 
dit jaar. Eigenlijk kun je wel stellen dat er gewoonweg geen 
carnaval is. Maar dat wil niet zeggen dat wij niets zullen doen, 
binnen de mogelijkheden van alle beperkingen is er altijd wel 
ruimte om creatief te zijn en nieuwe dingen te bedenken, iets wat 
voor een carnavalsvereniging toch niet onmogelijk moet zijn. En 
neem nu als voorbeeld deze prachtige Koffieleut, die ligt nu weer 
gewoon bij jullie in de huiskamer, op het bureau of in de kantine. 
Want als we één ding in deze periode wel kunnen doen is de 
carnaval naar jullie toe brengen i.p.v. dat jullie naar de carnaval 
toe komen.

Blijven denken in oplossingen, positief blijven en het beste 
ervan maken zijn de kernwaarden waar we met ons allen 
aan moeten blijven denken in tijden waar het nieuws 
vooral negatief is. Want er zijn altijd mogelijkheden 
om er toch nog wat moois van te maken. Niet 
zo uitbundig en massaal zoals we gewend zijn, 
maar als het maar leidt tot plezier en vermaak, 
en vooral een glimlach dan moeten we dat 
koesteren. Met al deze zaken proberen we 
op het moment van schrijven rekening 
te houden zodat we er nog een mooie 
carnavals agenda op na houden dit jaar. 
Zoals je waarschijnlijk al begrijpt is deze 
agenda dan ook nog niet rond, en zal het 
ook een beetje passen en meten blijven 
met de alsmaar wijzigende corona 
maatregelen. Om toch snel met 
jullie in contact te komen zullen we 
daarom het gehele carnavalsseizoen 
vooral veel communiceren via onze 
Facebook pagina. Volg je ons nog niet 
via Facebook, doe dit dan snel, zodat je 
niets mist dit jaar! 

Zo hebben we afgelopen 6 november via Facebook ook kenbaar 
gemaakt dat onze hoogheden van 2020, Prins Arjan & Adjudant 
Henry er nog nen joar bie an knupt! Hier zijn wij als vereniging ook 
zeer blij mee, want een carnavalsvereniging zonder hoogheden 
kan natuurlijk niet. Tevens horen de hoogheden met een groot 
feest afscheid te nemen van de troon, en niet met de stille trom 
te vertrekken. Als alles dan mee zit, en we in de loop van dit jaar 
zonder mondkapjes en 1,5 meter afstand weer terug kunnen 
gaan naar het “echte normaal”, dan hebben we in november 2021 
natuurlijk een geweldig feest voor de boeg. Het aftreden wordt 
dan het eerste grote carnavalsfeest sinds ruim 1,5 jaar. Iets waar wij 
met ons allen dan ook gigantisch naar uitkijken!

Voor nu is het de kop omhoog houden, de goede moed erin 
houden en zoals ik al gemeld had, gewoon het beste ervan maken. 
Wij hopen dan ook dat we jullie dit jaar op welke wijze dan ook, 
alsnog een warm, gezellig en geslaagd carnavalsgevoel kunnen 
geven, samen, met elkaar, niemand uitgezonderd. Ondanks 
alle beperkingen moet carnaval ook dit jaar gewoon om de 
saamhorigheid draaien!

Wil ik verder alle sponsoren weer bedanken die ondanks de corona 
en het incomplete carnaval ons ook dit jaar weer zijn trouw 

gebleven. Zonder jullie is alles, inclusief deze geweldige 
Koffieleut, niet mogelijk. Nogmaals onze dank!

Carnavalsvrienden, blijf positief, houd het 
gezellig, blijf elkaar aan het lachen maken, en 
blijf vooral gezond! Even een jaartje door de 
zure appel heen bijten, maar we gaan ervan 
uit dat we volgend jaar gewoon weer kunnen 

knallen, en dan gaan we vol, vol, vol 
gas! Want we hebben natuurlijk 

een jaartje in te halen!

3x Alaaf
Dave Fransen

Voorzitter CV De Buisman’s Keals

Wat een jaar!
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Jan Kuivenhoven
President CV De Buisman’s Keals

"Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang"

Normaal gesproken is dit de plek om de hoogheden van het afgelopen 
seizoen te bedanken. Dit jaar pakt dit anders uit, want ze hebben immers 
niet de kans gehad om af te treden. Daarbij hebben wij als vereniging 
het carnavalsjaar 2019/2020 niet kunnen sluiten. Al deze activiteiten 
schuiven dus, zoals gezegd, een jaar door. 

"Verander de manier waarop je naar dingen kijkt 
en de dingen waar je naar kijkt veranderen."

Als we dan terug kijken naar wat er wel is gebeurd, dan kunnen we aan 
het begin van het seizoen nog terugkijken op een mooie periode. Zo 
was er de opkomst bij ‘t Anker waar onze hoogheden uit de koffiepot 
tevoorschijn kwamen als Prins Arjan de 1e en zijn Adjudant Henry. Zij 
gaven het startschot voor een mooie carnavalsperiode in het Koffielaand. 
Deze periode hebben zij helaas niet kunnen afronden. Als we het positief 
benaderen, dan kunnen we nu al wel vast spreken over de langstzittende 
hoogheden in ons 29 jarig bestaan.

"Goede voornemens zijn altijd nog  
beter dan gezeur achteraf"

Bij de jeugd kwam tijdens de opkomst een nieuw trio van achter het 
doek tevoorschijn namelijk Jeugdprins Mick, Jeugd-adjudante Lotte 
en Jeugd-adjudant Bram. Zij werden met groot applaus ontvangen 
door onze carnavalsvrienden. Terugkijkend op deze avond ging 
het nog door tot in de late uurtjes. Het was een mooi seizoen, 
ook de weergoden waren ons goed gezind. Zo was er bij onze 
optocht op de vrijdag stralend mooi weer, terwijl in de 
regio verscheidene optochten werden afgeblazen. Ook het 
carnavalsfeest bij Bruins was weer zoals ieder jaar een groot 
narrenfestijn.

"Op de deur van succes staat  
zowel duwen als trekken"

De aanbevelingscommissie die in het leven is 
geroepen om de zaterdagavond nieuw leven 
in te blazen, is daar in geslaagd. Hoewel ik 
zelf afwezig was ivm rugklachten, ook de 
President wordt een dagje ouder ;-), kan ik dit 
met zekerheid zeggen. Van veel verschillende 
dorpsgenoten heb ik namelijk vernomen 
dat het een hele mooie avond is geweest. Ik 
wil de mensen die hier bij betrokken waren 
oprecht bedanken voor de ideeën en energie 
die zij er in hebben gestoken om deze avond 
weer op de kaart te zetten.

"Een stukje geschiedenis snuiven, schaadt niet"

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: hoe is carnaval ontstaan? 
Carnaval is een van oorsprong katholiek feest dat vooraf gaat aan de 
periode van het vasten. Waarschijnlijk vindt het zijn oorsprong in het 
middeleeuwse Italië, waar het gemaskerd bal veel toeschouwers trok. 
Vanuit hier waaide het over naar andere delen van Europa. De precieze 
oorsprong van het carnaval is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het feest 
afgeleid van soortgelijke heidense festijnen die al voor de verspreiding 
van het christendom plaatsvonden. Zo vertoont het carnaval veel 
overeenkomsten met de Romeinse Saturnaliën en Bacchanalia. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de eerste middeleeuwse vieringen van 
carnaval plaatsvonden in de steden van Italië. Met name het Venetiaanse 
carnaval, het Carnavale, trok met haar optocht en gemaskerd bal ieder 
jaar veel toeschouwers. Vanuit Italië sloeg het feest over naar buurlanden 
Spanje en Frankrijk, waarna het zich langzaamaan over de rest van Europa 
verspreidde. En dus ook naar Nederland en Saasveld. Het carnaval vond 
ieder jaar plaats vlak voor het begin van de vastentijd, de veertig dagen 
voor Pasen waarin christenen geen vlees mochten eten. Mogelijk stamt 
de naam van het feest dan ook af van de Latijnse uitdrukking carne vale, 
dat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent. Een andere verklaring is dat carnaval 
een verbastering is van het Latijnse woord voor scheepswagen, carrus 

navalis, wat een verwijzing zou zijn naar de traditionele optochten 
tijdens het feest. Wat de exacte uitleg ook is, voor ons is het in elk geval 

al 29 keer een traditie waaruit we veel voldoening, feestvreugde 
en saamhorigheid halen. Zaken die op dit moment even niet 

vanzelfsprekend zijn. Laten we daarom hopen dat we onze 
traditie hier volgend jaar weer onbezorgd kunnen oppakken. 

Ik moet het hier bij laten. Ik wil iedereen bedanken voor 
hun inzet van het afgelopen jaar: de Hoogheden en 
hun gevolg, het Bestuur en de Raad van 11. Ook wil 
ik alle Commissies: Gala, optocht, prinsengarde, de 

Koffiebraanders, wagenbouw groep Cv Deurdonder’n, 
technische commissie en natuurlijk de Dames- en Jeugdraad 

bedanken voor alle inzet. Als laatste wil ik 
de adverteerders bedanken voor hun 

bijdrage, bedankt allen en blijf gezond.

"Je kan me 
verantwoordelijk 
houden voor wat ik 

zeg, niet wat jij 
verstaat.

"Echte vrijheid krijg je alleen door eigen verantwoordelijkheid te nemen"
Voor de 29e keer schrijf ik een voorwoord en dat doe ik met heel veel plezier, maar toch ook met een dubbel gevoel. Carnaval 2021 
is in aantocht, maar helaas niet zoals we het gewend waren. Het is anders dan andere jaren, door een virus waarvan ik de naam niet 
hoef te noemen. De carnavalsfeesten in 2021 gaan niet door en het hele feestgedruis wordt in de wachtkamer gezet. We hopen 
het feest weer op te pakken op de 11e van de 11e in 2021 met het aftreden van onze hoogheden. Je leest het goed, onze huidige 
hoogheden hebben er nog een jaar bij aangeplakt om met de scepter te regeren over ons mooie Koffielaand. Nu zal je je afvragen of 
de vereniging in de winterslaap blijft. Het antwoord is nee! De vereniging is volop in beweging om te kijken op welke manier ze wat 
voor de gemeenschap kan betekenen in deze rare tijden. 

VAN DE 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 Stef Papenburg stefpapenburg@gmail.com 06-38952070

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

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

Koffiebraanders 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

Hoffotograaf Margaret Wolfkamp margaret@wolfkamp.nu 06-55701906

Technische Commissie Frank Lubbers franklubbers75@hotmail.com 06-48401660

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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Geachte Soaselse carnavalsvierders,

Carnaval in Saasveld is iets waar ik veel bewondering voor heb vanwege de sfeer, de saamhorigheid en de gastvrijheid die zo 
typisch zijn voor Saasveld. Het is ontzettend jammer dat carnaval dit jaar zo summier gevierd moet worden, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat jullie samen de spirit van het Saasveldse carnaval levend weten te houden. Al moeten we het dan een jaar 
zonder doen. Het is uiteindelijk voor het goede doel. 

Als liefhebber van carnaval weet ik hoe het is om naar het 
carnaval toe te leven, je te verheugen op dree dolle daag’n 
en alles daaromheen. Carnaval ziet er dit jaar echter heel 
anders uit dan anders. Ik had het jullie zo gegund, maar 
geen grote feesten dit jaar. Geen nieuwe hoogheden 
bovendien, alhoewel het een prachtige oplossing is dat 
Arjan en Henry er nog een jaar bij aan knopen. 

Met het Noaberbal, de sleuteloverdracht, de gala’s en al die 
andere momenten in gedachten – natuurlijk 

begeleid door de klanken van de 
Koffiebraanders; niet te missen – kan 
ik jullie toch een hoopvolle boodschap 
brengen. De Soaselse saamhorigheid 
zal namelijk blijven bestaan, ook al is 
er een jaar geen carnaval.

Dat is het bijzondere aan Soasel: iedereen kent elkaar, 
leeft met elkaar en draagt zorg voor elkaar. Jullie zorgen 
samen voor een feestelijk carnaval, maar jullie dragen ook 
zorg voor elkaars welzijn. En dat is precies waarom we dit 
jaar geen groot carnaval vieren. Omdat we omkijken naar 
elkaar. En omdat we uiteindelijk weer ons normale, maar 
ook het carnavaleske, leven weer willen oppakken.

Ik ben ervan overtuigd dat Saasveld in staat is om het 
verenigingsleven in stand te houden en de tradities te 
bewaren, ook als de traditie een jaar niet gevierd kan 
worden. Sterker nog: het kan de saamhorigheid juist nog 
meer vergroten. We strijden immers samen tegen corona, 
om vervolgens weer samen te genieten van het prachtige 
feest dat carnaval heet. Carnaval in het Koffielaand, daar 
kunnen we ons op blijven verheugen, hoe dan ook. 

Het bestuur –>

https://www.debuismanskeals.nl/blank-c24vq
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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
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De opkomst
Bie Mans ging het weer als vanouds, d’r gebeurde wat ommeunig 
stouts. Twee keals met mekaar in een donker vat, ooh gatte gatte gat. 
Het waren Arjan & Henry, dat kon der ook nog wa bie. De twee keals 
waren goed op mekaar ingespeeld, Arjan deed het woord en Henry 
zoepte zich nen stuk in zien board. Zo kent wie disse keals: loat goan!! 
De oamd liep verders perfect, want Mans had het bier mooi op dree 
groad’n stoan.

Versieren
De Raad van 11 en technische leu waren zoals altijd druk in de weer 
om de hoes’n en tuin’n te versieren van de hoogheden. Iedereen was d’r 
bie: noabers, vrienden, breurs en zusters, exen, kinderen, minnaressen, 
(schoon)moeders en nog veel meer leu wat met disse keals te maken 
hebt. Het versieren werd door beide keals goed verzorgd op de 
thuislocatie met een enkel drankje en wat te snaai’n. Bie heerboer 
Henry kon het nich gekker want, wöl hef noe zo’n grote bierschuur 
tussen de melkstal en werkplaats stoan.

Residentie
Ja dat bint van die avonden waar ik niet zo veel over kan zeggen, ze 
bint aajt wa gezellig. Beetje polonaise lopen, een natje en een droogje, 
noar boet’n hen, kiek’n hoe koald het wa nich is, noar bin’n om d’r 
weer oet te kiek’n en dan weer weiter trinken. Mans heeft alles die 
avond goed geregeld en wie goat er als Raad graag naartoe.

Noaberbal
Het Noaberbal was dit jaar in het grootste overdekte terras van 
Rossum, wat ze zalencentrum Hutten noemt. Met een mooi koppel 
volk kregen we veuran in ’t café eerst een lekker bakje koffie met een 
stuk kreent’n stoet, dit warn wie neurig om de hele avond met de hele 
Raad en andere Soaselers gek te doen en te daans’n. Halverwege 
de avond werd de groep nog lichtelijk “lastig” gevallen door twee 
vrouwen van middelbare 
leeftijd, wat de heren 
helemaal geen probleem 
vonden. De avond werd 
voortgezet door alle 
buurtschappen met een 
gezamenlijke polonaise en 
fantastische klanken uit de 
hypermoderne boxen van 
Hut’n. Mooi dat’t zo kan.

Gala
De Gala-avonden zijn toch wel één van de mooiste avonden van 
het hele carnaval. Het wordt altijd goed verzorgd door de familie 
Franken Volmerink. Bult leu, mooie hoge bak om over het volk oet te 
kiek’n, de juiste scherpte van lampen wat vol in je bakkes schijnen en 
gezellig knus op elkaar met 38,5 graden, Mans bezunigt nich op de 
stookkosten. Saasveld heeft heel wat talenten in eigen parochie.

Carnavalsweekend
Keal wat een weekend hew weer had, ommeunig feest’n, en bier 
zat! Met Arjan & Henry veurop in’n polonaise, was’t vervolgens elk’n 
dag weer helderop party machen, zoep’n en de balg vol vreten met 
gehaktballen en mayonaise. Uiteraard op as-woensdag het weekend 
weer afgesloten met een vette vis, en das natuurlijk niet mis.

‘Wiekund nich weg’ 
Ja veel anders dan dit kunnen we het ook niet benoemen want, fucking 
corona hef roet in het eten gegooid en dat vind wij leu jammer maar 
het is nich aans. Heerboer Henry vraagt elke week of we nog een keer 
met de Raad van 11 en de PRINS installatie vot geet. Mien antwoord 
Heiligen Henry: “Die dag gaat er komen en als kers op de taart maakt 
wie d’r gewoon ’n wek van.”

Mark Stege 

Vol met passie heb ik deze tekst geschreven, en liefdevol  
zal ik de pen nu aan Stijn Reimert doorgeven. 

4WD4WD
DÉ 4WD SPECIALIST
IN SAASVELD

MEER DAN 250 
TERREINWAGENS

OP VOORRAAD4WD4WD
BORNSESTRAAT 34 - SAASVELD  • 074 349 46 66

LESSCHER4WD.NL
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Ik geef de pen door aan 

Stijn Reimert

RAAD

VAN 11





KENNISMAKING HOOGHEDEN OUDE GEMEENTE 
WEERSELO
Donderdagavond gingen we naar Rossum om kennis te maken 
met de andere hoogheden van de oude gemeente Weerselo en 
konden we de zaal van Hutten even bekijken.

NOABERBAL
Zaterdagavond kwamen we op tijd bij Mans bij elkaar om 
met twee bussen vol af te reizen richting het Noaberbal in 
Rossum. Hier beleefden we een spectaculaire avond waarbij de 
Koffiebraanders ons het zweet over de rug liet stromen. Gelukkig 
was er genoeg drank om mee af te koelen. Ook waren er veel 
bekenden uit andere dorpen, de avond was bijna te kort om met 
alle mensen te praten. 

KAARTVERKOOP GALA, DE LUTTE & DENEKAMP
Zondagsmorgens waren we aanwezig bij de kaartverkoop bij 
Bruins, gelukkig hoefden wijzelf de kaarten niet aan de man te 
brengen en konden we rustig aan het schap blijven zitten. ’s 
Middags waren we uitgenodigd door de Prins & Adjudant van 
CV De Tuffelkeerlkes uit De Lutte. De Adjudant is werkzaam bij 
Loohuis, vandaar de uitnodiging. Om aan het tuffelkes-thema 
te voldoen hadden we bij Mans een 10-kilo zak bevroren 
patat meegenomen om deze tijdens de onderscheiding te 
overhandigen. Toen we daar afgelost werden door Hans 
Engbrink konden wij in sneltreinvaart naar de receptie van CV 
De Köttelpeer’n in Denekamp. Gelukkig waren Deurningen en 
Rossum er ook en werd het toch nog een gezellig feestje. Met 
de Adjudant en het bestuur van Deurningen hadden we nog het 
nodige te bespreken bij Mans. Ook dit gesprek kwam net voor 
12 uur ten einde. 

VERJAARDAG PRINSES AGNES
Op maandag 13 januari was Prinses Agnes jarig 
en was het weer feest. 

RADIO-UITZENDING TWENTE FM
Op woensdagavond werden we uitgenodigd om legaal een 
radio-uitzending bij te wonen bij Twente FM en Prins Arjan & 
Adjudant Henry wereldkundig te maken in heel Twente. 

ABRAHAM ZETTEN ADJUDANT HENRY
Op donderdagavond was het weer feest en werden de Abrahams 
in carnavalskleding geplaatst aan de Kemermanweg. Ook de 
Raad van 11 heeft hier erg van genoten. 

GALA HERTME & OPENING JEUGDRESIDENTIE
Op vrijdagavond hebben we de eerste onthulling meegemaakt 
van een prinsessenpaar in Hertme. Ook dit was een leuke avond 
met tijd te kort, want hierna gingen we naar de opening van de 
Jeugdresidentie bij Bruins. 

ABRAHAMSFEEST HENRY
Op zaterdagavond was het wederom raak, in de beste kleren 
naar Jachtlust voor het abrahamsfeest van de Adjudant. 

BUITENRESIDENTIE OOSTENRIJK
Gelukkig lonkte op zondag een rustgevende vakantie in 
Oostenrijk. Ook hier werd zondagsavonds de buitenresidentie 
geopend in Ötz. 

OPKOMST SCHOOLPRINS & -PRINSES EN BEZOEK 
DANSMARIETJES
Nadat we donderdagavond uitgerust weer aankwamen in 
Soasel, wachtte ons vrijdag de opkomst van de Schoolprins en 
Schoolprinses. Nadat we de Prins, Prinses en Schoolraad hadden 
onderscheiden, gingen we richting het huis van Prinses Linde 
Kreuwel. Ook hier hebben we onze versierkwaliteiten laten 
zien. Na een hapje en een drankje konden we naar Prins Cas 
Hottenhuis op’n Diezelkaamp (gelukkig dit jaar toch nog een 
Prins op’n Diezelkaamp). Ook hier hebben we de boel versierd 
en na een paar drankjes konden we om half 7 afreizen naar de 
Dansmarietjes. Hier konden we de dansactiviteiten bewonderen 
van de mini- en koffieboontjes en hun begeleidsters. 

GALA DEURNINGEN & 
VERJAARDAG MARTIJN FRONGINK
Zaterdagavond 25 januari gingen we met de Raad van 11 naar 
de Gala in Deurningen. Hier hebben we een leuke Deurningse 
avond meegemaakt. Na afloop van de Gala zijn we nog even bij 
Martijn Frongink geweest om een borrel op zijn 32ste verjaardag 
te drinken. 

TRAINING KOFFIEBRAANDERS
Op maandagavond hebben we de training bijgewoond van de 
Koffiebraanders. Gelukkig hadden we ook nog even tijd om na 
te zitten. 
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PRINS & ADJUDANT
Hallo leu oet Soasel, hier jullie Prins & Adjudant voor het jaar 2020 
én 2021! Wij willen jullie allereerst allemaal het beste wensen 
voor het nieuwe jaar en we hopen dat er in 2021 een oplossing 
komt voor het onverwachte en onwenselijke probleem corona. 
We hebben ontzettend veel geluk gehad dat wij afgelopen 
carnavalsjaar de eerste twee maanden volop carnaval hebben 
kunnen vieren. 

OPKOMST 
Na zeker twee maanden van ontkenning zo links en rechts, 
moesten we het toch maar eens gaan delen met familie en 
vertrouwenspersonen. Diny Loohuis had er al van gedroomd, 
Lies Paus zei “ok dát nog!” en onze kinderen waren dol 
enthousiast en konden het niet geloven. Na de nodige mensen 
via de app gerust gesteld te hebben, konden we met de taxi naar 
Lansink. Hier werden we als duo voorgesteld aan alle groepen 
van de Buisman’s Keals. Nadat we alle groepen hadden verrast 
en onderscheiden mochten we met iedereen op de foto. Het 
was nog even flink aanpoten om op tijd bij Mans in het voorcafé 
de familie aan te spreken en te onderscheiden. Ook hier veel 
verrassende woorden en spontane reacties. 
Gelukkig hadden we aangegeven dat de koffiesmorre voor ons 
geen goed idee zou zijn, daarom waren we blij dat Dave en Mart 
een nieuwe opkomstceremonie hadden bedacht. Onder de 
opzwepende muziek van Ikke Hüftgold en de onwieze lampen 
van DJ Mart, moesten we na drie minuten met de billen bloot 
en onze danskunsten aan het grote publiek vertonen. Vele 
verbaasde gezichten keken ons aan, maar nadat we ons hadden 
voorgesteld waren de meesten toch blij verrast.
Nadat we de proclamatie duidelijk hadden uitgelegd, konden 
we beginnen met het onderscheiden van de bomvolle zaal. 
Ook de buren van Loohuis die dachten dat ze voor een rustige 
nieuwjaarsborrel waren uitgenodigd bij huize Loohuis, kwamen 
plotseling in het drukke feestgedruis terecht. We hadden 
het idee dat ze er allemaal wel van genoten. Toen ook de 

jeugdhoogheden bekend waren, konden we vol aan het feest 
deelnemen. Gelukkig nam onze Hofchauffeuse haar taak zeer 
serieus en konden we om 02.00 uur instijgen in de “paus”mobiel 
en heeft Jeannette ons veilig naar huis gebracht. 

NIEUWJAARSLOOP & VERSIEREN
Zondagmorgen werden we verwacht in de voetbalkantine om 
het startschot te geven voor de nieuwjaarsloop. Nadat we allebei 
een blauwe schouder hadden, konden we de snelste lopers nog 
even weer langs zien lopen de Gravenallee op. Toen Gerard Tijink 
er eindelijk langs kwam lopen, was Jan Scholten reeds bij Bruins. 
Ook wilden we onze klootschietvrienden die na de wedstrijd 
uitgeblust bij Mans zaten nog even verrassen met een bezoekje. 
De grootste glimlach stond achter het schap. 
Hierna moesten wij weer verder om alles klaar te zetten voor 
de ontvangst van familie, buren en bekenden die onze tuinen 
kwamen versieren. De uitverkoop bij Bennie en Suzan Löwik 
kwam goed van pas. De overgebleven kratjes bier van Oud 
& Nieuw en de vooruit gekochte kratten voor Henry’s 50ste 
verjaardag werden in korte tijd opgedronken. Later werden we 
verrast door Laurens met de hofauto: n’opel. Blij verrast hebben 
we deze snelle bolide in ontvangst genomen. Toen ook “oons 
Wilma” gearriveerd was met de slepkeuk’n, kon ieder zich het 
buikje rond eten. Het was een geslaagde dag waarbij deze en 
gene op tijd naar bed ging.

OPNAME INTROVIDEO NOABERBAL
Op maandagavond konden we ons introductiefilmpje voor het 
Noaberbal opnemen, waarbij we terug konden vallen op onze 
hangjongeren. 

OPENING RESIDENTIE
Op woensdag kregen we de sleutel overhandigd van het café en 
de grote kluis van ’t Anker. Herman had ons op het hart gedrukt 
dat hij de sleutel terug moest hebben. Wij zijn er dan ook zeker 
6 weken zuinig op geweest. Ook hier hebben we weer een zeer 
leuke avond gehad samen met de Koffiebraanders, buren en 
vele carnavalisten. 

(EX-) PRINS & ADJUDANT

Een samenvatting van onze belevenissen als Prins & Adjudant van het 
Soaseler Koffielaand. Als eerste iedereen nog de beste wensen voor het 
nieuwe jaar!



WAGENPRESENTATIE CV DEURDONDER’N
Vrijdagavond 31 januari waren we uitgenodigd voor de 
wagenpresentatie van CV Deurdonder’n op het erf van 
Slangenbeek, we konden hier de mooie wagen in aanbouw 
aanschouwen. Hierna hebben we er gezellig een borrel op 
gedronken. De hele entourage in de schuur maakte het tot een 
geweldig feest. Petje af voor Bob z’n bouwers. 

FRÜHSCHOPPEN DEURNINGEN
Op zondag 2 februari stond de taxi op tijd klaar om af te 
reizen naar het frühschoppen in Deurningen. We werden eerst 
ontvangen in de bar van Jack. Na de uitgebreide uitleg van alle 
frühschopgebruiken in Deurningen konden we gerust naar 
Pelle’s lopen. Ook hier hebben we leuk feest gevierd met vele 
Deurningers. Uiteindelijk is het frühschoppen geëindigd in 
laatschoppen. 

GALA 
We konden ons nu gaan voorbereiden op de Gala-avonden. Je 
zou denken drie avonden hetzelfde meemaken dat moet gaan 
vervelen, maar niks is minder waar. Elke avond heeft z’n eigen 
charme. Donderdag is alles nieuw en onwennig, vrijdag is alles 
vertrouwd en geweldig en zaterdagavond was alles anders. We 
hebben van alle drie de avonden geweldig genoten. 
 
BEZOEK BUITENSCHOOLSE KINDEREN
Op dinsdag 11 februari hebben we de buitenschoolse 
kinderen bezocht. Het is hartstikke leuk dat ook deze kinderen 
deelgenoten worden van de carnaval in Saasveld. Veel van hen 
hebben we later ook gezien bij de optocht. 

BEZOEK JONG NEDERLAND
Op donderdagavond gingen we langs bij Jong Nederland, 
ook hier was het weer een dolle bende met vele kinderen. De 
kinderen hadden allemaal goed hun best gedaan om er mooi 
verkleed uit te zien. 

BEZOEK BERNARDUSSCHOOL & WINDROOS
Vrijdagmorgen 14 februari zijn we ontvangen op de 
Bernardusschool voor het kindercarnaval. Hier hebben we de 
klassen bezocht en alle kinderen onderscheiden. ’s Middags 
hebben we een bezoek gebracht aan de Windroos in Oldenzaal. 
Ook hier hebben we samen met de carnavalsverenigingen uit 
Oldenzaal de polonaise ingezet, tot vreugde van de kinderen. 

CARNAVALSMIS & JEUGDCARNAVAL
Zaterdag 15 februari werden we hartelijk ontvangen door 
Pastoor Reerink in de Plechelmuskerk. De mis was niet in het 
carnavalsweekend, zo kon iedereen sober aan de carnavalsmis 
deelnemen. Nadat Pastoor Reerink de mis had gedaan, deed 
Prins Arjan de preek. Toen we Pastoor Reerink vroegen om 
een extra gebed voor mooi weer tijdens de optocht, zei hij de 
bemoedigende woorden “eenieder krijgt wat hem toekomt”. 
Hierdoor keken we al positief vooruit naar de optocht op vrijdag. 
Na de zegening van Pastoor Reerink konden we weer vol moed 
naar Bruins om ons vol in het carnavalsgedruis van de Jeugd- en 
Damesraad te storten. 

SLEUTELOVERDRACHT GEMEENTE DINKELLAND
Op woensdagavond 19 februari zijn we met de “paus”mobiel en 
de P-tax afgereisd naar Denekamp voor de sleuteloverdracht 
van de gemeente Dinkelland. Hier hadden burgemeester en 
wethouders een leuke avond voor ons bedacht. Ook bij deze 
sleutel duurde het niet lang voordat we hem kwijt waren. 

OVERDRACHT PRINSENWAGEN
Donderdagavond vond de overdracht van de prinsenwagen 
plaats bij Bruins. Gelukkig waren de banden slap en paste de 
wagen precies op de deel bij Bruins. Na een grondige inspectie 
van de wagen konden we deze met een gerust hart overdragen 
aan de oud-prinsen. Om dit ook niet onopgemerkt voorbij te 
laten gaan, hebben we er een hapje en drankje op genomen in 
samenzijn met buren, vrienden en carnavalisten. 

BEZOEK TOERMALIJN, SOASELSE OPTOCHT & 
CARNAVAL BIJ BRUINS
Vrijdag 21 februari, de dag van de Soaselse optocht. Gelukkig 
hebben we gekregen wat ons Soasel kennelijk toekwam: mooi 
weer. Om 10.00 uur werden we verwacht bij de Toermalijn 
in Hengelo, hier hebben we carnaval gevierd samen met de 
Koffiebraanders en kinderen die carnaval vieren op hun eigen 
manier en in hun eigen wereld. Ook hierbij waren de ouders 
aanwezig en samen hebben we er een mooi feest van gemaakt. 
Hierna konden we ons opmaken voor de optocht. We waren 
mooi op tijd aanwezig op het Bruinsplein om zo alle deelnemers 
en wagens binnen te zien komen. We hadden mooi tijd om 
de meeste deelnemers te verwelkomen en ze een kleine 
versnapering aan te bieden. Super dat de opkomst zo groot 
was. Deze middag was in één woord geweldig! Droog weer, veel 
plezierige mensen en aan borrels geen gebrek. 
Ook bij Bruins was de boel geweldig geregeld en de zaal bomvol, 
super! Na de spontane prijsuitreiking hebben we ons best 
gedaan om iedereen te spreken onder het genot van een glaasje 
bier. Het was een geweldige dag, gelukkig moesten we van onze 
vrouwen om 20.30 uur naar huis. 

OPTOCHT DEURNINGEN & CARNAVAL BIJ BRUINS 
Zaterdag 22 februari hebben we ons goed voorbereid met een 
spontaan aangeboden stamppotbuffet. Hierna konden we 
naar de lounge van Jack om zo de optocht van Deurningen 
goed te kunnen aanschouwen. Ook hier werd het een feest van 
spontaanheden. Eerst mochten we mee in de achtbaan, toen op 
de prinsenwagen van Deurningen en vervolgens een concert 
van Stekel. Ook deze middag was te kort, want om 19.00 uur 
reisden we weer af naar het Soaseler Koffielaand. Hier hadden 
we nog een spontane fietswedstrijd. Walter Haarman heeft deze 
wedstrijd met zekerheid gewonnen, alleen weet hij dat zelf 
waarschijnlijk niet meer. Later kwamen de Tuffelkeerlkes uit De 
Lutte om ook carnaval te vieren in Soasel. 

SCHÖPPINGEN 
Zondag was de dag van Schöppingen. Toen we aankwamen 
stonden er verschillende taxi’s met zwaailampen klaar. Wij hebben 
ons zoveel mogelijk gemengd in het Duitse carnavalspubliek. 

ZIEKENBEZOEK & VASSE
Maandag 24 februari zijn we op tijd vertrokken voor het 
ziekenbezoek. Wij zijn zeer blij dat wij alle zieken hebben mogen 
bezoeken, hopelijk hebben zij dat ook zo ervaren. Het was een 
indrukwekkende dag, we hebben het als speciaal ervaren. 
Na een flinke maaltijd van Truus, konden we vol goed humeur 
de tent van Vasse betreden. Ook hier hebben de Koffiebraanders 
Soasel goed op de kaart gezet.

DWEILEN & BOKVERBRANDEN
Van dinsdag wisten we niet wat we ervan moesten verwachten, 
een dag in carnavalskleding. Met de bussen vanaf Mans naar 
Deurningen. Leuk om te zien hoeveel plezier er gecreëerd kan 
worden met muziek. Vervolgens door naar Haamberg in Tilligte. 
De tijd had hier even stil gestaan, maar nu even niet want het 
werd weer een leuke reünie met Deurningen. Hierna door naar 
‘t Wubbenhof in Denekamp voor een geweldige afsluiting. 
Toen weer terug naar Mans, waar het stamppotbuffet voor ons 
klaarstond en de bok in as werd gelegd. 

SPA & ASKRUISJE HALEN
Gelukkig hadden we woensdag samen met alle hoogheden 
van Dinkelland een rustdag in het mooie Ootmarsum. Het 
magnesiumbad trok al onze rimpels weer recht. 
Hierna was het de bedoeling de sleutel weer in te leveren 
bij de gemeente Dinkelland. Aangezien de sleutel van het 
gemeentehuis door het vele hossen ook was kwijtgeraakt, 
hebben we sleutel 13 ingeleverd. Na een haring en een biertje 
(eindelijk iets aangeboden door de gemeente), reisden we af 
naar Saasveld om het askruisje te halen. Hierna hebben we een 
visje gegeten bij de Prins. De meeste mensen waren om 22.00 
uur vertrokken, behalve de Raad van 11.  

BEDANKT!
En toen werd door corona het carnavalsjaar 
abrupt beëindigd, we zijn daarom vereerd dat 
we ook in 2021 Prins & Adjudant van Saasveld 
zijn. We hopen dat er gelegenheden komen 
waarin wij wederom mogen aantreden. Graag 
willen wij onze vrouwen en kinderen bedanken 
voor het mede mogelijk maken van afgelopen 
carnavalsjaar. Ook willen wij Dave, Nancy, 
Liesbeth, Margaret, Kevin, de Raad van 11 en 
alle andere carnavalisten bedanken voor deze 
fantastische ervaring!

Alaaf, de groeten en tot snel!

Prins Arjan

Adjudant Henry
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Afscheid nemen bestaat niet
Net als ieder jaar moeten er helaas een aantal trouwe leden 
aftreden. “Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het 
afscheid; de achterblijvers lijden.” Dit waren de wijze woorden van 
Henry Wadsworth Longfellow, maar zo voelt het echter niet voor 
ons. We nemen dit jaar namelijk met groot genoegen afscheid 
van Harm ‘k*nderarm’ Bijen, Jesse Weerniks, Remy ‘kotsboertje’ 
Scholten, Tim Hazekamp a.k.a. de vrouwenverslinder en 
kabouter Jord Oosterik. Deze vijf jongens zijn te oud of kunnen 
simpelweg het niveau niet meer aan, beide opties kunnen ook 
van toepassing zijn (Jesse).

Dit heugelijke afscheid had zich 7 november moeten voltrekken 
bij Dancing Bruins. Alhoewel wij in gedachten allang afscheid 
hebben genomen, gaat er niets boven een fysiek afscheid. Een 
afscheid zonder dankwoord én stevige handdruk voelt immers 
niet goed, normaal gesproken… Nu wel…

Waar mensen vertrekken komen nieuwe mensen aan. U vraagt 
zich daarom nu natuurlijk af wie de uitverkorenen zijn die deze 
jongens mogen gaan vervangen. Helaas kunnen wij hier op 
moment van schrijven nog geen uitspraken over doen, omdat 
we nog druk bezig zijn met het selecteren van nieuwe aanwas. 
Jullie begrijpen natuurlijk als geen ander dat dit proces zéér 
nauwkeurig verloopt en alleen de allerbesten verwelkomd 
kunnen worden. Het welbekende spreekwoord luidt; “Haastige 
spoed is zelden goed”. Wij nemen hiervoor dus graag de tijd…

Tot slot hopen wij allemaal dat carnaval volgend jaar weer een 
succes wordt zoals wij gewend zijn in Soasel. Ons hart bloedt als 
wij nadenken over de gedachte dat wij carnaval in eenzaamheid 
zullen moeten vieren. Laten we er daarom samen voor zorgen 
dat dit niet nog eens gebeurt! 

Om die reden willen wij afsluiten met de wijze woorden van een 
wijs man; 

“Sometimes by losing a battle you  
find a new way to win the war” 

Donald Trump 2016
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Geachte dames, heren, jongens, meisjes, mensen met corona én mensen zonder corona. Na het fantastische 
carnaval van afgelopen jaar onder leiding van Jeugdprins Mick, Adjudant Bram en Adjudante Lotte, hadden 
wij met de jeugdraad weer grootse plannen voor komend carnavalsjaar. Zoals jullie van ons gewend zijn 
proberen wij altijd een stapje vooruit te zetten. Helaas moeten we door de welbekende omstandigheden een 
stapje terug zetten en de plannen een jaar uitstellen. Het 26e levensjaar van de Buisman’s Jongs zal daarom de 
geschiedenisboeken in gaan als het carnavalsjaar waarin Sven Keujer geen kans krijgt om een Duitser te scoren 
tijdens het carnavalsfeest in Schöppingen. Maar ook het jaar dat Douwe Kuivenhoven (The Giant) geen biertjes 
at, het jaar dat Bram Veldscholten niet naar huis gebracht hoeft te worden en het jaar dat Jord Oosterik eens 
zonder alcoholvergiftiging thuis komt. Helemaal stilzitten doen we niet dit jaar. Wat er allemaal is gebeurd of 
staat te gebeuren kun je hieronder vinden, dus lees snel verder! 



Dames
raad

Dames
raad

Als Damesraad gingen we weer met volle moed alle feestjes tegemoet samen met 3 nieuwe leden erbij.  
Dit bleken de toppers van de Damesraad te zijn, wat ervoor gezorgd heeft dat de Damesraad goed 

vertegenwoordigd was op alle feesten.
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2020

Op 4 januari 2020 was het weer 
zover, het doek viel naar beneden en 
daar stonden ze: Prins Arjan de 1e en 
zijn Adjudant Henry. Hierna volgde 
het prinsenpaar van de jeugd met 
ook dit jaar een Adjudante vanuit de 
Damesraad. De gekozen gekken van 
dit jaar waren Prins Mick, Adjudant 
Bram en onze eigen Adjudante 
Lotte. Dit alles met een spectaculaire 
vernieuwde opkomst.

Nadat 8 januari de residentie 
bij ‘t Anker was geopend, was het 
zaterdag 11 januari alweer tijd voor 
het Noaberbal in Rossum met onze 
noabers uit oud gemeente Weerselo. 
Alle Prinsen en Adjudanten uit de 
omgeving werden voorgesteld en 
er werd nog tot in de late uurtjes 
doorgefeest.

De vrijdag erop hadden we de 
opening van de residentie van de 
jeugd. Dit werd gevierd met de nodige 
drankjes en dansjes en was dan ook 
weer een geslaagde avond.

Op vrijdag 31 januari was de wagen
presentatie van CV Deurdonder’n. Na 
de wagen bezichtigd te hebben gingen 
we weer door met waar we goed in zijn, 
drankjes en dansjes.

Op donderdag 6 januari vond de 
aftrap van het jaarlijkse Gala plaats. 
De eerste avond mochten wij bij Prins 
Arjan de 1e en Adjudant Henry in de 
bak zitten. Het was weer een geslaagde 
avond met mooie optredens.

Op vrijdag 21 februari was het dan 
eindelijk zover, de carnavalsoptocht 
in Saasveld. Samen met de Jeugdraad 
hebben we dansjes en drankjes 
gedaan op onze carnavalswagen. Dit 
was super HÉ BRAM? Na de optocht 
ging het feestje door in Bruins, dit was 
super alleen jammer dat BRAM er niet 
bij was.

Zaterdag 22 februari begon onze dag 
alweer vroeg met een heerlijk, goed 
geregeld ontbijtje bij onze Adjudante 
Lotte. Waarna we doorgingen naar de 
optocht in Deurningen, waar we na 
een gezellig tentfeest de dag afsloten 
in Bruins.

24 februari gingen we naar Vasse, 
het Kapellenfestival. Hier sprong onze 
eigen 'Bloaskapel' natuurlijk overal 
bovenuit. De dag erna ging het feest 
gelukkig gewoon weer door, we gingen 
dweilen. We begonnen het feestje in 
Deurningen, daarna vervolgde de 
rit naar Tilligte en Denekamp. Het 
was stuk voor stuk geweldig met veel 
drankjes en dansjes.

Het eindstation was ‘t Anker waar 
we de bok hebben verbrand en de 
allerlaatste polonaise hebben ingezet. 
Als we toen hadden geweten dat Covid 
19 kwam, liepen we nu nog rond in 
diezelfde polonaise.

We hebben zaterdag 3 oktober nog 
een etentje gehad met de Damesraad 
bij ’t Anker, hier hebben wij afscheid 
genomen van:

Maaike Veldhuis, Tara Slot, Diede 
Meijer, Ilse Munsterhuis, Marlon Stege, 
Iris Kuipers, Karin Nijboer en Sharen 
'Alcohol' Kamphuis.

We hebben erg genoten 
 van het carnavalsjaar  

en tot hopelijk  
ooit weer ziens.

- XOXO - 
De Damesraad

26



29

EX-JEUGDPRINS, ADJUDANT & ADJUDANTE

OPKOMST
Na lang zwijgen was het dan eindelijk zover; de opkomst. 
Zaterdagavond 4 januari na de opkomst van Prins Arjan en 
Adjudant Henry moesten wij ons melden op de afgesproken 
locatie. Hier hebben we ons voorgesteld aan onze Jeugdraad en 
Damesraad en hebben we hen opgenomen in de hofhouding. 
Bij ‘t Anker stond onze familie ons op te wachten in het 
voorcafé, waarna we op een geheel nieuwe en spectaculaire 
wijze zijn opgekomen. Eenmaal op het podium was het tijd om 
het carnavalsjaar in te luiden onder het motto; ‘Met ’n troffel, 
slagersmes en nen kuuk’n, zöln wiej’t mooist’n carnavalsjoar ooit 
in duuk’n!

VERSIEREN
Na een mooie opkomst met de nodige drankjes en dansjes 
konden we ons voorbereiden op een zware dag. We begonnen 
’s middags bij Lotte waar met veel moeite de eerste drankjes 
werden genuttigd. Hierna gingen we door naar Bram, waar het 
tempo al een stuk hoger lag. Nadat de Diezelkamp weer op 
traditionele wijze was versierd, gingen we door naar Mick. Ook 
bij Mick zijn de nodige alcoholische versnaperingen genuttigd. 
Om de avond compleet te maken zijn we, na wat te hebben 
gegeten bij Mick, nog met een groot deel van de groep naar 
Bruins gegaan om de dag af te sluiten.

NOABERBAL
Zaterdag 11 januari zijn we met een paar bussen vertrokken 
naar Rossum voor het welbekende Noaberbal. De avond begon 
rustig, maar toen we door onze Koffiebraanders naar binnen 
werden geblazen en de nodige polonaises hadden gemaakt, 
hebben we ook dit geslaagde feest goed afgesloten.

JEUGDRESIDENTIE
Op vrijdag 17 januari was het tijd voor de jeugdresidentie bij onze 
thuishaven Dancing Bruins. Hier zijn we na een mooi woordje 
van en vóór Patrick, de avond begonnen. Eenmaal binnen, zijn 
er verscheidene vaten bier doorheen gegaan en hebben we 
meerdere carnavalsvierders opgenomen in onze hofhouding.

GALA
Eveneens dit jaar zijn er drie mooie gala avonden neergezet. 
Prins Mick en Adjudant Bram hebben hier een steentje aan 
bijgedragen, met weer een sensationele act van de Jeugdraad. 

OPTOCHT 
Vrijdag 21 februari was het tijd voor de jaarlijkse carnavalsoptocht. 
Ook dit jaar deden er weer veel mooie wagens mee. Na de 
optocht zijn we met (bijna) alle feestgangers doorgegaan naar 
Bruins. Bij Bruins zijn de nodige drankjes en dansjes gedaan en 
zijn de prijzen bekend gemaakt. 
Voor velen begon de zaterdagmorgen met een pittige kater, 
maar na een stevig ontbijt bij Prins Mick en Adjudante Lotte zijn 
we de ochtend doorgekomen en waren we klaar voor de optocht 
in Deurningen. Ook in Deurningen vond er een mooi feest plaats, 
waarna we dit tot in de late uurtjes hebben doorgezet bij Bruins. 

DWEILEN EN BOK VERBRANDEN
Na een heftig weekend verzamelde een groot deel van de 
Jeugdraad en Damesraad zich om te dweilen. We begonnen 
in Deurningen, waarna er in Tilligte en Denekamp nog meer 
drankjes werden genuttigd. Uiteindelijk hebben we bij ’t Anker 
de bok verbrand en de laatste polonaise ingezet.

BEDANKT
Tot slot willen we iedereen bedanken voor dit mooie 
carnavalsjaar. Samen met onze Jeugdraad, Damesraad, Raad 
van 11, Koffiebraanders, Prins Arjan en Adjudant Henry en 
Schoolprins Cas en Schoolprinses Linde hebben we heel wat 
feestjes gevierd en mooie herinneringen gemaakt. Helaas ziet 
het er naar uit dat we aankomend carnavalsseizoen niet mee 
mogen maken. Het is dan ook niet anders om het jaar erop 
carnaval twee keer zo hard te vieren. ALAAF!

ONS ADRES: DE BURCHT 19 IN SAASVELD



ELK JAAR IS HET WEER SPANNEND;  
WIE WORDT PRINS EN PRINSES VAN DE BERNARDUS?! 

Voorafgaand vragen we de leerlingen van groep 8 wie zich als 
kandidaat wil opgeven. Het is heel fijn om te zien dat er altijd 
veel kinderen enthousiast zijn om Schoolprins of Schoolprinses 
te worden. Omdat we alle kinderen een eerlijke kans willen 
geven, gaan we loten. 

Afgelopen schooljaar hebben Stijn, Cas, Linde, Loes, Britt, Jet en 
Maike zich opgegeven. Een aantal kinderen uit de kleutergroepen 
hebben vervolgens lootjes getrokken. Deze loting werd gefilmd 
en onder toeziend oog van Prins Arjan & Adjudant Henry, de 
hofhouding, leerlingen, ouders en leerkrachten afgespeeld. Voor 
de kandidaten altijd een heel spannend moment. 

De Prins en Prinses van de Bernardus 2020 waren Schoolprins 
Cas en Schoolprinses Linde.

Wat waren ze blij en vooral trots! Dit schooljaar hadden we 
voor het eerst ook een Raad. Alle andere leerlingen van groep 
8 zaten in deze Raad en mochten Prins Cas en Prinses Linde 
ondersteunen bij de festiviteiten rondom carnaval.

Na de bekendmaking kwam al snel de sfeer van carnaval naar 
voren. Samen met de andere kinderen van groep 8, Prins Arjan 
& Adjudant Henry en ouders van de ouderraad hebben we de 
huizen van de Schoolprins en Schoolprinses versierd. Wat een 
gezelligheid! 

De ouderraad heeft afgelopen jaar wederom 
gezorgd voor een prachtig doek voorzien van een 
leuke foto van Prins Cas en Prinses Linde. Met de 
lijfspreuk ‘Wij gaan carnaval vieren in Koffieland en 
leggen onze schoolspullen aan de kant!’ hebben 
Prins Cas en Prinses Linde er een super gezellig 
carnavalsfeest van gemaakt.  We zijn benieuwd 
welke leerlingen uit groep 8 het stokje van 
Schoolprins Cas en Schoolprinses Linde dit 
schooljaar gaan overnemen.

Team de Bernardus

BERNARDUSSCHOOL
CARNAVAL OP DE
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2021 GAAT AAN ONS VOORBIJ,

IN 2022 ZIJN JULLIE ER TOCH WEER BIJ?

• BIER EN EETCAFE

• BINNENTUIN

• PROEFLOKAAL

• IJS & CHOCOLADE

• CATERING

• CAFETARIA

De Bernardusschool  

houdt wel van een feestje!
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Schoolprins CAS Schoolprinses LINDE

SCHOOLPRINS EN PRINSES
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Hoi, ik ben Cas Hottenhuis en ik was afgelopen jaar 
Schoolprins. Ik ben 12 jaar oud, en zit nu op de Thij in 
Oldenzaal. Ik woon nu aan de Bornsestraat, maar ik ga 
binnenkort verhuizen naar Diezelkamp samen met mijn 
ouders en zus Noa. Ik ga nu aan jullie vertellen hoe mijn 
carnavalstijd was.

We mochten ons opgeven om mee te doen aan de verkiezing. Ik 
vroeg ook vaak aan mijn ouders of zij het wisten of ik Schoolprins 
werd, maar die mochten niets zeggen. Vrijdag 24 januari was het 
dan zover, de loting! Ik werd als Schoolprins uitgeloot en Linde 
als Schoolprinses. We hadden dit jaar ook voor het eerst een 
Schoolraad. Prins Arjan & Adjudant Henry waren die ochtend 
ook aanwezig. Nadat de school uit was gingen we naar Linde om 
daar de tuin te versieren, daarna ging iedereen mee naar ons om 
ook daar alles te versieren. Dit was een hele leuke dag.

We gingen met de hele klas naar de Gala-avond op de vrijdag 
en we mochten ook even op het podium komen. Donderdag 13 
februari mochten we naar de carnaval bij de blokhut. Dit was 
erg leuk, want de Koffiebraanders waren er ook bij. Vrijdag 14 
februari hadden we carnaval op school. Er was playbackshow, 
hierbij mochten wij de jury zijn, dit was erg leuk om te doen.
Zaterdag 15 februari gingen we naar de carnavalsmis. Daarna 
mochten we mee naar Bruins, want daar was jeugdcarnaval. We 
kregen ook nog een onderscheiding van Mick, Bram en Lotte. 
Dit was echt een mooie avond met gave muziek en een hele 
mooie lichtshow. En we kwamen mooi laat in bed. Vrijdag 21 
februari was het dan zover, de optocht!

We hadden met groep 8 een mooie wagen 
gemaakt, hiermee mochten we voorop in 
de optocht. Daarna gingen we ook nog 
op de grote wagen van de Buisman’s 
Jongs. Dit was echt heel gaaf! Na de 
optocht gingen we naar Bruins om het 
carnavalsfeest te vieren.

Dinsdag 25 februari was het 
bokverbranden. Linde en ik 
hebben geholpen met de bok 
aansteken.

Toen zat het carnaval er op.
Het was echt heel gaaf om 
schoolprins te zijn…

Groetjes 
Cas Hottenhuis

Hoi, in ben Linde Kreuwel, ik ben 13 jaar oud en zit alweer 
een aantal weken op mijn nieuwe school het Twickel College 
in Borne. Mijn hobby’s zijn volleybal en tekenen. Ik ga een 
stukje schrijven over mijn belevenis als Schoolprinses.
 
Toen ik mij kon opgeven om mee te doen om Schoolprinses 
te worden, heb ik dat direct gedaan. Hier hoefde ik geen enkel 
moment over te denken. Wij hadden namelijk maar 5 meisjes 
en 3 jongens in onze klas. En alle 5 de meisjes hadden zich 
opgegeven om Prinses te worden.
De bekendmaking was super spannend. Ik wou het namelijk 
heel graag worden. Er vielen steeds meer meisjes af. Stijf van de 
spanning zat ik op het bankje in de grote hal van school. Ik bleef 
uiteindelijk alleen over en kon het niet geloven. Super super blij 
dat ik het geworden was, samen met Cas Hottenhuis.
 
Uit school gingen ze bij ons de tuin mooi versieren, daar 
hebben ze ook nog een groot bord opgehangen waar Cas en ik 
opstonden. Samen met de Prins, Adjudant, juffen, mijn hele klas, 
ouders en een aantal van de carnavalsvereniging hebben wij bij 
ons thuis een gezellig feestje gehad. Wij zijn ook nog met zijn 
allen naar Cas geweest versieren. Die avond hadden we ook nog 
dansmarietjes, waar we samen met de Prins en Adjudant heen 
zijn geweest.
 
Met groep 8 hebben we ook nog een mooie wagen gemaakt 
voor de optocht, hierbij ook goede hulp gehad van de ouders, 
hier zijn we zaterdag ook nog mee naar Deurningen geweest. 
Overal hebben we aan meegedaan met alle meisjes en jongens 

van groep 8, zoals een aantal keren naar Bruins, 
carnaval bij de blokhut, naar de kerk, en als 

laatste de bok verbranden bij Mans en hier was 
ook mooi vuurwerk.

 
Helaas komt aan alles een einde en voor 

mij ging alles veel te snel voorbij. Maar 
ik heb echt een super mooie carnaval 

gehad en er echt van genoten.
 
Groetjes Linde Kreuwel



Alle foto's  
op Facebook!

https://www.facebook.com/buismanskeals/photos/?ref=page_internal
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GEWOON.
MET AANDACHT

    WONINGBOUW

    UTILITEIT

    SERVICE & ONDERHOUD

    VERBOUW & RENOVATIE

WWW.VASTERINK.NL              WEERSELO - DE LUTTE    
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Het was een fantastisch 
carnavalsjaar, iedereen bedankt ,

De Dansmarietjes & leiding

Dansmarietjes



KOFFIEBRAANDERS

De pen is dit jaar aan mij doorgegeven om namens de Koffiebraanders een stuk te 
schrijven over het afgelopen carnavalsjaar. Dit jaar mochten wij het carnavalsfeest 
vieren onder leiding van Prins Arjan & Adjudant Henry. 

Versieren
De dag na de opkomst moest er uiteraard versierd worden bij de 
huizen van de hoogheden. We begonnen de dag bij Adjudant 
Henry & Mariëlle en werden daar onthaald met koffie en cake. 
Al snel kwamen de groene knuppels en de diverse hapjes op 
tafel en werd de kater van de avond daarvoor al snel vergeten. 
Na een tijdje hadden we de gehele kapel bij elkaar (op Dolf na, 
want die was weer eens te laat) en besloten we onze trompetten 
er maar eens bij te pakken. Het genot bij de Raad van 11 kon niet 
op toen ze zagen dat wij een aantal nummertjes gingen spelen 
en ze deden vrolijk mee met een polonaise.  Vervolgens gingen 
we op weg naar Prins Arjan & Agnes waar we onthaald werden 
in Arjan’s Kneipe. Nadat de hofauto gepresenteerd werd aan de 
hoogheden, drong de Raad van 11 wederom weer aan dat ze 
graag een aantal nummers wilden horen van de kapel. Na een 
aantal nummers te hebben gespeeld hebben we er met z’n allen 
nog een gezellige avond van gemaakt.

Noaberbal
Eén van de topfeesten tijdens carnaval is toch wel het Noaberbal. 
Het Noaberbal werd dit jaar gehouden bij Café/Restaurant & 
Sauna Hutten. Na een mooie presentatie van de hoogheden 
mochten wij onze muzikale klanken laten horen. Ondanks dat 
het 40 graden was in de zaal, bleef de polonaise gedurende het 
gehele optreden doorgaan. Dit Noaberbal was het eerste grote 
optreden van ons nieuwe lid op de grote trom, Guus Huitink. 
Guus was tijdens het optreden zo fanatiek aan het slaan dat hij 
z’n handen compleet kapot heeft geslagen en de grote trom 
geheel onder het bloed zat. Goed bezig kerel!

Gala
Zoals ieder jaar is de Gala weer een vast gegeven in onze 
agenda’s. Nadat wij met z’n allen plaats hadden genomen op ons 
nieuwe podium en Willeke, Ellen en Nancy alle hapjes hadden 
uitgestald, kon de 3-daagse Gala beginnen. We hebben met z’n 
allen genoten van de mooie stukken die werden uitgevoerd. De 
loting die goed werd bijgehouden door Ellen en Willeke was 
weer een groot succes! De prijzen gingen stuk voor stuk richting 
de kapel. Helaas zat de hoofdprijs (de grote vleesschotel) er niet 
in dit jaar. 

Carnavalsweekend
Het carnavalsweekend begon voor ons donderdagavond bij 
de wagenoverdracht. De wagenoverdracht was dit jaar voor 
het eerst bij Bruins in de sluis. De nodige biertjes werden hier 
gedronken en de wagen werd onder een aantal deuntjes van 
de kapel overgedragen aan Prins Arjan & Adjudant Henry. Het 
eten van de haringen was zoals ieder jaar niet af te knipogen en 
smaakten ze weer super. Al met al een gezellige avond om het 
carnavalsweekend mee te beginnen.

Vrijdagochtend gingen wij zoals ieder jaar op bezoek bij de 
Toermalijn in Hengelo. Ook dit jaar zaten de kinderen weer 
vol spanning te wachten totdat de kapel met de Prins en 
Adjudant binnen kwamen. 
Wederom was Dolf Veldhuis te laat, dus duurde 
het allemaal weer iets langer. De kapel speelde 
een aantal nummers en de kinderen en ouders 
deden mooi mee op de klanken van de muziek en 

vormden al snel een lange polonaise. Na anderhalf uur gingen 
wij weer retour richting Saasveld omdat daar al snel de optocht 
zou gaan beginnen.
De optocht was dit jaar weer mooi met vele loopgroepen, 
wagens en harde muziek. CV Deurdonder’n sprong er weer uit 
met hun zelfgebouwde kunstwerk en liet Saasveld hun mooie 
wagen zien.
Na de optocht begon Bruins mooi vol te lopen voor het 
carnavalsfeest. Door de vakantie was het drukker dan andere 
jaren en dat was goed te merken aan het vele volk wat er bij 
Bruins aanwezig was.  Doordat we geen verdere verplichtingen 
hadden konden we het feest tot in de late uurtjes voortzetten.

Zondags gingen 
we voor de derde keer naar Schöppingen (Duitsland). In verband 
met het slechte weer zijn we iets later vertrokken en zijn we 
direct na aankomst richting het raadhuis gegaan. We konden 
vrijwel direct een optreden doen en het dak ging er weer van af. 
We hebben nog een aantal uurtjes dronken Duitsers bekeken en 
er gezamenlijk een mooie middag/avond van gemaakt.
Bij aankomst bij de bus om terug te gaan naar Saasveld kwamen 
wij er tot onze grote verbazing achter dat er geen bier meer was 
voor de terugweg. Ook de hoogheden vonden dat dit niet kon 
en Prins Arjan & Adjudant Henry stapten het eerste beste café 
binnen en hebben ervoor gezorgd dat er even een aantal kratten 
koud bier werden ingeslagen voor de weg terug naar Soasel. 
Goed geregeld hoogheden! 

Maandags hebben wij ons weer verzameld bij Café ‘t Anker 
en zijn we gezamenlijk richting Vasse gegaan. Het wachten 
was uiteraard weer op Dolf Veldhuis. Bij aankomst zat de sfeer 
er al goed in. Bij de meesten smaakte het bier nog niet direct 

goed, maar na een aantal biertjes was dat al weer 
helemaal oké. De speklappen waren weer lekker doorbakken en 
smaakten super. 
Dit jaar waren wij als laatste aan de beurt en daardoor konden 
we een aantal nummers meer spelen dan eigenlijk normaal de 
bedoeling is. De Raad van 11 was hier wederom heel blij mee en 
ze deden vol trots met ons mee in de polonaise. 

De dinsdag staat altijd in het teken van het dweilen. We zijn 
gestart in Deurningen, waarna we de weg vervolgden naar 
Tilligte en Denekamp. Op de verschillende locaties verbleven we 
ongeveer 2 uur en in die tijd konden we een aantal nummers 
spelen en een aantal biertjes drinken. De afsluiter van het 
dweilen was bij ’t Anker, waar we met z’n allen hebben genoten 
van het lekkere stamppotbuffet en gezamenlijk de bok in de fik 
hebben gestoken.

Koffiebraanders
Binnen de groep heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden. 
Ruud Bootsveld is gestopt en zijn opvolger Guus Huitink is 
dagelijks druk aan het repeteren om de skills van Ruud te 
evenaren. Ruud bedankt voor de mooie muzikale en gezellige 
jaren!

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste trompettisten en 
trombonisten. Ben jij diegene of ken je iemand die het wel leuk zou 
lijken bij onze groep? Dan ben je van harte welkom! 
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Tot slot
Wegens het coronavirus gaat helaas het carnavalsjaar 2021 niet door, maar ik wil toch alvast via deze weg de hoogheden voor het carnavalsjaar 2022 veel succes en plezier wensen. We gaan er dan weer een mooi feest van maken! 

Groetjes,
Dion Leuverink

Voor de volgende Koffieleut wil ik de pen graag doorgeven aan: Dolf Veldhuis
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Filmpje 
dweilen

–>

https://www.instagram.com/p/B8_Uve0gBBF/


Landgoed Kaamps, Vliegveldstraat 4a, 7561 AT Deurningen

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

Carnavalskleding

Enthousiasme
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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 

EN NOG VEEL MEER!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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CV DEURDONDER'N

Een fantastisch jaar!

42 43

Jaarlijkse CVD dag
Eind augustus 2019 heeft onze jaarlijkse 
CVD dag weer plaatsgevonden. Het was 
dit jaar anders dan andere jaren. Door 
de vele nieuwe leden werd het een zeer 
geslaagde dag. De dag begon bij Dancing 
Bruins waar we werden opgedeeld in 
verschillende groepen waarmee we 
diverse spelletjes moesten doen, daarna 
zijn we langs bedrijven en personen in en 
rondom Saasveld gegaan om verschillende 
opdrachten uit te voeren. Daarna hebben 
we nog een afterparty gehad in Oele! Een 
zeer geslaagde dag!

Wagenbezichtiging
De laatste vrijdag van januari 2020 hebben 
we onze wagen mogen presenteren aan de 
rest van Saasveld. Ondanks dat er nog veel 
moest gebeuren aan de wagen hebben 
we iets moois kunnen laten zien. Het feest 
werd voortgezet in de feestschuur van 
Slangenbeek, wat het tot een zeer geslaagde 
avond maakte.

Wist je dat?
••  Wij een bouwplek hebben bij 

Boomkwekerij Slangenbeek en deze 
afgelopen jaar helemaal hebben 
verbouwd?

••  We daar nu alle bouwwerkzaamheden 
uitvoeren zoals lassen, foamen, plakken 
en schilderen?

••  De koppen van de wagen worden 
gemaakt van piepschuim en de andere 
vormen vooral door middel van foam?

Namens de voorzitter van 
CV Deurdonder’n,

Het carnavalsjaar 2019-2020 was voor ons een mooi 
jaar om op terug te kijken, ondanks het slechte weer 
en de problemen onderweg! We mogen er best trots 
op zijn wat we afgelopen jaar hebben laten zien. Voor 
het eerst een echte praalwagen zelfgebouwd met 
PLC-besturing, luchtcilinders en diverse motoren. 
Daarnaast hadden we een opvallend mooie 
loopgroep van 90 personen! Wie had dit gedacht. 
Ook de optochten verliepen gunstig voor ons met 
twee keer de 1e prijs in Saasveld en Deurningen! Iets 
om met z’n allen trots op te zijn!

Ook hebben wij zelf 

nog een tweetal 

feestjes gehad het 

afgelopen jaar!

Volg ons 
op Insta!

–>

https://www.instagram.com/cvdeurdondern/


TECHNISCHE COMMISSIE

Heren, bedanktvoor jullie inzet!
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Gepassioneerd vakmanschap.

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

tww.nl
negam.nl
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SOASELSOASELSOASELSOASEL

HofautoHofauto

Dankzij 

Autobedrijf 

Oude Booyink 

hadden we 

afgelopen jaar 

weer een mooie 

hofauto.
47

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

http://oude-booyink.nl/
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KLEURPLAAT
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Hallo allemaal. Vorig jaar was er weer een geweldige editie van de gala van de 
Buisman’s Keals en wij zijn blij dat we dit samen met de artiesten en iedereen 
achter de schermen hebben kunnen realiseren. Het was een bomvolle editie met 
veel vermaak en vertier, met drie avonden een volle zaal met enthousiast publiek.

Eerst braken de skivrienden van de Prins in om een 
“Tirolerfest” te bouwen, waarna het hofkoor een mooi lied 
ten gehore bracht. Ben en Mariët namen heel Saasveld op 
prachtige wijze onder de loep en Wilfried haalde op de lokale 
markt iedereen er door. Na de pauze had Marije op een 
grappige manier last van al haar tics. De jeugdraad bouwde 
het podium om tot een heus chateau om als de “Meilandjes” 
de misstanden van jong Saasveld aan het licht te brengen. 
Peter kwam als “Gaston“ nog een keertje de straatprijs 
uitreiken aan de winnende postcode. Hierna was het de 
beurt aan Ben en Emma die een prachtige vertolking deden 
van kapper Jozef en zijn vrouw Ria. De oud prinsen hadden 
een medley in elkaar gedraaid waar ze de hele zaal mee in 
de benen kregen. Tussen al deze optredens door werden er 
geweldige dansjes verzorgd door de dansmarietjes, die er 

flitsend uitzagen. Iedereen zag er weer fantastisch uit door 
toedoen van de grime, die mooi werk hebben verricht achter 
de schermen. De gehele avond werd vakkundig aan elkaar 
gekletst door presentator Jarno. Graag willen we iedereen 
bedanken die heeft meegewerkt aan de gala 2020.

We namen afgelopen jaar afscheid van regisseur Bennie 
Oude Meijers. Bennie bedankt voor de inzet die je vele jaren 
hebt geleverd voor de gala. Jammer dat de gala in 2021 niet 
door kan gaan, maar we gaan met vol vertrouwen richting 
2022 en maken er dan weer een mooie gala van.  

De Galacommissie

H E N G E L O

Bekijk nog 
meer foto's 

–>

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buismanskeals&set=a.2791359160902755


De waterdichte oplossing 

06 83 53 54 93 | HERTME |

Remi Geerdink
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Tot onze grote verbazing stonden daar: Prins Arjan (Loohuis) en 
zijn Adjudant Henry (Frongink) met de vraag of de residentie “bie 
Mans” mocht zijn. Uiteraard waren wij zeer verrast en hebben 
hier een volmondig ‘Ja’ op geantwoord! Deze prins had zijn 
residentie dicht bij huis gevonden, aangezien hij aan dezelfde 
straat woont! De toon was al snel gezet en het bleef nog lang 
gezellig die avond.

‘s Woensdags werd de residentie officieel geopend. De sleutel 
van het café werd hierbij overhandigd aan Prins Arjan en 
Adjudant Henry. Beide heren waren hier erg content mee en 
er werd per polonaise ingang verschaft tot het café. Dit alles 
natuurlijk onder de begeleiding van de Koffiebraanders! Onder 
het genot van menig biertje werd de residentie goed ingewijd 
voor de carnavalsperiode die te wachten stond.

De drie gala avonden bezorgden alle bezoekers, maar zeker 
ook Prins Arjan en Adjudant Henry de lachstuipen! Tussen de 
bedrijven door werd er achter de schermen nog snel een maaltijd 
weggewerkt door de Prins en Adjudant, want de plicht roept! 
(zie foto) Ongelooflijk wat een talent bezitten wij in ons eigen 
dorp, de gehele avond gevuld met artiesten van eigen bodem. 
Complimenten aan iedereen die, voor én achter de schermen, 
hieraan mee heeft gewerkt!

Op de daadwerkelijke dag van de kinderoptocht was het dan 
zover; iedereen uit Saasveld toonde zich van zijn/haar beste kant. 
Wat een bont schouwspel was het! De ene wagen/ loopgroep 
nog mooier dan de andere!! De vrijdagmiddag werd voortgezet 
bij Bruins, een waar carnavalsfeest voor jong én oud!

Het gehele carnavalsweekend kwamen de Prins en Adjudant 
voorafgaand aan alle bezoeken en feesten bij hun ‘thuisbasis’ 
voor een hapje en een drankje, wat vele leuke gesprekken en 
anekdotes opleverde. 
De dagen naar Vasse en de traditionele Dweildinsdag werden 
een groot succes (met als diepte punt, Leo en Ben die de bus 
misten;) ) Deze feestjes duurden tot in de late uurtjes.  Na het 
traditionele stamppotbuffet en bok verbranden zat de stemming 
er nog verrassend goed in. Het vuurwerk was, (zoals altijd) weer 
fantastisch!

Terugkijkend op carnavalstijd 2020 van de Buisman’s Keals 
Soasel kunnen wij maar één ding zeggen: Het was grandioos!! 
Arjan en Henry, Soaseler, Raad van 11, Jeugdraad, Damesraad, 
Prinsengarde, Dansmarietjes, de Koffiebraanders, vrijwilligers en 
IEDEREEN die ook maar iets met de carnaval in Soasel te maken 
had: ontzettend BEDANKT! Jullie hebben carnaval 2020 tot één 
groot feest gemaakt! Wat een saamhorigheid en feestgedruis, 
trots dat dit allemaal mogelijk is in ons Soasel!

Vanwege alle COVID-19 maatregelen die gedurende het jaar 
hun ingang hebben gedaan, knopen Arjan en Henry er nog een 
jaartje bij aan als hoogheden. Wij wensen iedereen veel geluk en 
gezondheid toe in deze vreemde tijden en hopen dat we snel 
weer carnaval kunnen vieren zoals we gewend zijn in Soasel!

Residentie Buisman’s Keals 2020   
Herman & Truus 
Raymond & Marleen

Hallo Soasel, Tijdens de opkomst van de nieuwe Prins en Adjudant op de eerste zaterdag van het 
jaar waren vele Soaseler gekomen om het nieuwe duo te begroeten. De zaal barste, bijna letterlijk, 
uit zijn voegen tijdens het optreden van de Prins en Adjudant voor het jaar 2020! 
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DE RESIDENTIEHOUDER

Hengelosestraat 8, 7561 RT Deurningen · Tel. 074 - 2773632 · receptie@fransopdenbult.nl · www.fransopdenbult.nl

· Lekker eten, royale porties 

· Comfortabel overnachten 

· Multifunctionele zalen  

· Vriendelĳ ke service, scherpe prĳ zen 

Openingstĳ den:
Maandag  07.00 - 24.00 uur
Dinsdag t/m vrĳ dag 04.00 - 24.00 uur
Zaterdag  06.00 - 21.00 uur
Zondag  08.00 - 21.00 uur

Restaurant · Hotel · Zalencentrum 

Frans op den Bult

Twentse gastvrijheid   
   sinds 1826

· Lekker eten, royale porties 

Twentse gastvrijheid   Heeft u interesse
in een advertentie? 

Neem dan contact op met 

Dave Fransen: 06 - 18 10 37 39 

of via info@debuismanskeals.nl

Het Anker 
bedankt voor het afgelopen jaar !!

https://t-anker.nl/


VLEESVEE INTEGRATIE TWENTE B.V.
 *20 430 , 461 32/

 YTSOGDMRSQ@@S 8
 6464 DI  NKCDMY@@K- MDCDQK@MC

 HMEN@UHSVDMSD-MK
 VVV-UHSVDMSD-MK

Met een goed gevoel genieten,
van heerlijk rundvlees uit Twente!

IN MEMORIAM

Januari 2016, een nieuw carnavalsjaar vol met hoogtepunten 
stond weer voor de deur, de nieuwe hoogheden werden bekend 
gemaakt en niemand minder dan Peter Lutke Veldhuis mocht 
dat jaar de scepter zwaaien over het Soaseler Koffielaand.

Dat was het eerste moment dat Peter echt bij onze vereniging 
was betrokken, nooit voorop gelopen in de polonaise, maar in die 
twee maand tijd dat carnaval gevierd werd in 2016 veranderde 
dat compleet. Het feestbeest in Peter kwam helemaal naar 
boven. 

Nog goed weten we hoe hij stond te stralen bij het Noaberbal, 
tijdens de optocht van het Soaseler Koffielaand en het geweldige 
feest bij Bruins. Volop genietend van zijn functie als Prins 
Carnaval. Dinsdags na het dweilen werd traditioneel de “bok” 
verbrand. Maar zoals een echte ondernemer van een goed stukje 

vlees zou zeggen, zei Peter: “De bok wordt dit jaar niet verbrand, 
maar geslacht”. En van een goed stukje vlees hebben we tijdens 
de carnaval dat jaar dan ook mogen genieten.

Na het aftreden als Prins heeft Peter nog een tijdje bij de 
Prinsengarde gezeten, maar na een paar jaar nam hij afscheid. 
Open en eerlijk zoals hij was gaf hij aan te willen stoppen als 
actief lid binnen de carnavalsvereniging. 

Open, eerlijk en oprecht en genietend van het leven zijn hobby 
en zijn werk, zo hebben wij Peter leren kennen tijdens dat 
carnavalsjaar, en zo zullen we hem ook altijd blijven herinneren.

Daarom nog één keer: Alaaf! 
Peter, het ga je goed.

Peter Lutke Veldhuis – Oud Prins CV De Buisman’s Keals
Zaterdag 5 september 2020 kregen wij het droevige bericht dat onze oud Prins,  

Peter Lutke Veldhuis, na een kort ziekbed was overleden.
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Ben is zijn hele leven lang al betrokken bij 
verschillende verenigingen en activiteiten 
van het Soaseler Koffielaand. Zo heeft 
Ben jarenlang in het Schoolbestuur van 
de Bernardusschool gezeten, heeft hij 
gediend in de Raad van het Bestuur van de 
Rabobank en heeft hij niet alleen vele uren 
op de tennisbaan door gebracht, maar ook 
nog jaren als voorzitter aan de bestuurstafel 
van Tennis Vereniging Saasveld gezeten. 
Ondanks zijn respectabele leeftijd van 
76 jaar, is Ben nog steeds actief binnen 
verschillende verenigingen en stichtingen. 
Zo is Ben nog altijd druk binnen de 
Carnaval en De Prinsengarde. Verder is hij 
nog locatiebeheerder van de Plechelmus 
Saasveld en voorzitter van de Cultuur 
Historische Optocht. Al met al een hele 
lijst aan verricht vrijwilligerswerk, de ere-
onderscheiding is Ben Munsterhuis dan 
ook meer dan gegund! 

ERE-ONDERSCHEIDING

Ben Munsterhuis
Ieder jaar reikt CV De Buisman’s Keals een ere-onderscheiding uit aan een persoon 
die zich belangeloos heeft ingezet voor een vereniging of stichting uit Saasveld. 
Afgelopen jaar was die eer weggelegd voor Ben Munsterhuis. Woordje van Ben

Het was vrijdag 21 februari, de dag dat in ons Saasveld een grandioze optocht plaats vond, 

onder leiding van onze geweldige hoogheden Prins Arjan en Adjudant Henry.

Omdat onze Bram jeugdadjudant was hebben wij als familie, buren en vrienden 

meegedaan in de optocht met het thema “Après Ski”. Het was een hele happening en het 

voelde geweldig hoe de Saasveldse gemeenschap er met elkaar een prachtige optocht van 

maakte. Na de optocht gingen we natuurlijk met z’n allen naar Bruins, waar het afgeladen 

vol was en er een super stemming heerste.

Na verloop van tijd komt Liesbeth bij mij en zegt Pa, kom an wie goat naar de grote zaal 

want daar zit de stemming er goed in! Na een mooie polonaise werd ik naar het podium 

geroepen. Totaal verrast werd mij de ere-onderscheiding uitgereikt door onze voorzitter 

Dave Fransen. Ik voelde me zeer vereerd, maar het hadden er net zo goed 100 anderen 

kunnen zijn. Ons mooie dorp Saasveld bloeit door het grote aantal vrijwilligers die we 

hebben. Hopelijk blijft dat nog jaren zo. Maar wat is er een hoop veranderd door het Corona 

virus. Wat jammer dat er meerdere activiteiten niet door kunnen gaan. Wanneer ik dit 

schrijf, lijkt het er op dat er op korte termijn een vaccin op de markt komt. Hopelijk kunnen 

we volgend jaar weer volop carnaval vieren. 

Ik wens iedereen een goede gezondheid toe en onze Buisman’s Keals  

heel veel succes voor de toekomst. 
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Rosenmontag, 10.00 uur, betekent ieder jaar voor de Buisman’s Keals weer de start van een speciale dag. Met een auto vol 
bloemboeketten en bloembakjes gaan we met de hoogheden, hun vrouwen en een klein gevolg van het bestuur een dag 
lang op ziekenbezoek. Als carnavalsvereniging dragen we uit dat carnaval staat voor saamhorigheid en het een feest is waar 
iedereen aan mee kan doen. Echter zijn er ook altijd nog mensen die het feest niet kunnen vieren door ziekte, handicap of 
blessures. Deze groep mensen brengen we dan ook elk jaar een bezoek op Rosenmontag. 

Ook in 2020 zijn we dus om 
10.00 uur begonnen met de 
hele rondrit. Nadat Bjorn’s 
Bloemboutique de mooie 
bloemen weer had afgeleverd 
zijn we met ons allen richting 
Almelo vertrokken om als 
eerst een bezoek te brengen 
aan Ruth Mekenkamp. Ze heeft 
kanker in het ruggenmerg en 
moest over een paar weken 
weer beginnen met een 
nieuwe kuur. Op het moment 
dat we er waren ging het 
redelijk goed met Ruth, en hebben we een 
bakje koffie gedronken, een onderscheiding 
en een bloemetje gegeven en haar tenslotte 
alle beterschap gewenst. * Echter ging de 
gezondheid van Ruth vervolgens achteruit 
en diep droevig kregen we in september dit 
jaar het bericht dat Ruth was overleden aan 
de gevolgen van haar ziekte. We willen haar 
familie, vrienden en bekenden daarom via 
deze weg nogmaals condoleren met dit 
grote verlies.

Vanuit Almelo zijn we naar Borne gereden om daar een bezoekje 
te brengen aan Willeke Nijland. Willeke had een heel zware 
periode achter de rug waarbij ze behandeld is aan een tumor. 
Op het moment dat we haar bezochten was ze weer goed te 
pas, en was ze ook al weer een paar keer met de carnaval en de 
blaaskapel mee geweest. Desalniettemin wilden we haar toch 
een bloemetje brengen en haar het allerbeste toe te wensen. 

Na de bezoeken in Almelo en Borne konden we weer richting 
Saasveld om daar een hele ronde te rijden. Te beginnen in de 
buurt van Prins Arjan. Hier hebben we een 
bezoek gebracht aan Arie en Willemien 
Wolbers, die beide met de gezondheid aan 
het kwakkelen waren en al verschillende 
ziekenhuisbezoeken achter de rug hadden. 
*In December kregen we het droevige nieuws 
dat Willemien Wolbers is overleden. We willen 
de familie, vrienden en bekenden via deze 
weg nogmaals condoleren met het verlies van 
Willemien.

Na het bezoek aan de familie Wolbers zijn 
we door gereden naar Frans Rosens. Frans 
heeft een vorm van ALS en is gebonden 
aan een rolstoel. Frans kon het dan ook 
zeer waarderen dat we hem een bezoekje 
brachten. Na even bijgepraat te hebben 
bij Frans zijn we door gereden naar Rikie 
Kreuwel. Rikie heeft blaaskanker gehad, 
en is hiervoor meerdere keren naar het 
ziekenhuis geweest. Ze was herstellende 
van de operaties, maar het ging naar 
omstandigheden weer goed met haar. 
Rikie was tenslotte blij verrast dat we 
haar een bezoekje brachten.

Na een rondje in de buurt van Prins Arjan zijn 
we doorgereden naar het kerkhof in Saasveld. 
Hier hebben we op de graven van de vader van 
Prins Arjan en de moeder van Adjudant Henry een 
bloemstukje en onderscheiding gelegd. Ook op 
het graf van Henk Oude Egberink, jaren fanatiek 
geweest binnen onze vereniging, en het graf van 
Peter Kok, oud kameraad van Adjudant Henry, 
hebben we een bloemstukje neergelegd. 

Na het bezoek aan het kerkhof hebben we de auto’s 
gestart en zijn we naar Diny Oude Hesselink gereden. Diny 
kampte met een lekkende hartklep en moest hiervoor nog 
behandeld worden. Ons bezoek werd hier ook zeer gewaardeerd. 
Na een glaasje fris zijn we weer verder gereden, om niet heel 
veel verderop een bezoek te brengen aan Gerry Oude Hesselink. 
Gerry heeft een nieuwe knie gekregen en was herstellende van 
de operatie. Hier moesten we ook even zitten, een bak koffie 
en een biertje drinken, en nog een lekkere plak krentenwegge 
verorberen. 

Na de dankwoordjes voor het bezoeken zijn 
we doorgereden naar Gerard Wolbert. Gerard 
heeft al jarenlang last van reuma. Gerard was 
op het moment van bezoek zelf even afwezig, 
echter heeft Herman Wolbert het bloemetje 
en de onderscheiding namens zijn broer in 
ontvangst genomen.

Vervolgens zijn we doorgereden naar de 
eerstgeborene in de carnavalsperiode 
van Prins Arjan & Adjudant Henry. En dat 
was niemand minder dan Lex Falkmann, 

ZIEKENBEZOEK

de zoon van trotse ouders Rob Falkmann en Dewah Breukers. 
Dewah was op het moment van bezoek ook aanwezig en had 
Lex net naar bed gedaan, hij lag rustig te slapen, om de rust te 
bewaren hebben we hem maar niet wakker gemaakt. Dewah 
heeft de bloemen, de onderscheiding en een tegoedbon dan 
ook in ontvangst genomen, ze was ook zeer dankbaar dat we 
even langs zijn gekomen.

Vervolgens moesten we weer verder voor het ziekenbezoek, en 
zijn we naar Frank Geerdink gereden. Frank heeft een versleten 
nekwervel, en hierdoor veel klachten in de rug en de armen. Na 
een periode van behandelingen was Frank op dat moment weer 
halve dagen aan het werk. Echter ging alles nog niet zoals het 
zou moeten gaan. Een bezoekje was dan ook zeker gepast, en 
ook Frank kon dit zeer waarderen.

Na het bezoek aan Frank zijn we een paar honderd meter verder 
gestopt bij Karin Jagers. Karin heeft baarmoederhalskanker, en 
was op dat moment in behandeling. Ook Karin was verrast door 
ons bezoek en had hier veel begrip voor. 

Na het bezoek aan Karin hebben we een klein uitstapje gemaakt 
naar Weerselo. Hier zijn we naar het verzorgingstehuis St. Jozef 
gegaan om een bezoekje te brengen aan Marie Pol en de vader 
van Adjudant Henry. Als eerst zijn we even naar Marie gegaan. 
Marie zat nog maar net in het verzorgingstehuis en had nog 
veel moeite om hier aan te wennen. Ze vond het echter wel heel 
fijn dat we even op bezoek kwamen. * Echter kregen we in de 
loop van afgelopen jaar ook het droevige nieuws dat Marie is 
overleden. We willen dan ook de familie, vrienden en bekenden 
via deze weg nogmaals condoleren met het verlies van Marie.

Nadat we bij Marie op bezoek waren geweest zijn we even bij 
de vader van Adjudant Henry op bezoek geweest en hem ook 
een onderscheiding en bloemetje gegeven. De onderscheiding 
moest echter gelijk weer af, want Hendrik vond het maar een 
onding. Na een praatje zijn we vervolgens weer naar de auto 
gegaan om de laatste twee personen in Saasveld van ons lijstje 
te bezoeken.

Als eerst zijn we naar Marie Nijland gereden, Marie was ook erg 
met haar gezondheid aan het klungelen en had verschillende 
bezoeken gebracht aan het verplegingstehuis en ziekenhuis. 
Ze was ook zeer verrast dat we even langs kwamen, en blij met 
bloemetje dat we haar hebben gegeven. 
* Echter kregen we afgelopen jaar ook het droevige bericht dat 
Marie Nijland is overleden. We willen de familie, vrienden en 
bekenden van Marie ook via deze weg nogmaals condoleren 
met het verlies. 

Na het bezoek aan Marie hadden we nog één bezoekje te gaan, 
en dat was aan niemand minder dan de President van onze 
vereniging: Jan Kuivenhoven. Jan was vrijdagmiddag na de 
optocht bij Bruins uitgegleden op de gladde vloer en vervelend 
op de rug terecht gekomen. Het ging op de maandag al weer iets 
beter, maar had nog steeds flink last van zijn rug. Uiteraard kon 
Jan ons bezoek zeer waarderen, en hebben we ook gezellig even 
een biertje gedronken.

Na de bezoeken aan maar liefst 15 adressen hadden we uiteraard 
wel een beetje honger en zijn we daarna ook traditiegetrouw 
naar ’t Anker gereden om een hapje te eten. De biefstukken lagen 
al weer klaar en waren dan ook binnen een mum van tijd weer 
verdwenen. Dit was tevens een goede bodem voor het vervolg 
van de dag, het bezoek aan de feesttent in Vasse waar we jaarlijks 
te vinden zijn bij het “Spekscheetersspeklappenrosenmontag- 
vor und nachmittagspektakel”. 

Al met al was het dan ook weer een 
zeer dankbare dag vol waardering. De 
saamhorigheid die we uitdragen brengt 
op Rosenmontag dan ook net eventjes 
wat extra’s met zich mee. En voor ons is het 
dan ook een kleine moeite om ook even 
een bezoekje te brengen aan de mensen 
die het feest niet mee kunnen vieren. 

Het Bestuur



Loohuisveldweg 5,
7595 KM, Weerselo



Herinnert u zich  
deze nog...! nog...! nog...!
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UIT DE OUDE DOOS!
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Schutsluis 11 • 7681 KG Vroomshoop
tel: 0546 - 697772 • www.loohuisagroneutraal.nl

Loohuis

Schutsluis 11 • 7681 KG Vroomshoop
tel: 0546 - 698336 • www.loohuismelkveehouderijtechniek.nl
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1993 - 2020

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
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Het kan dus nog groter, al moet je de kwaliteit nog afwachten. 
Na de laatste aanmelding, de dag voor de optocht, hadden 
zich 45 groepen aangemeld, waaronder 29 loopgroepen met 
in totaal 450 lopers. Hierbij kreeg ik al gauw de gedachte: ”de 
optocht wordt te groot of het dorp is te klein”. Maar ook dit jaar is 
’t weer gelukt om alles “rond“ te krijgen. Welk vergelijkbaar dorp 
kan zoiets op straat brengen? Voor een deel hadden we dit ook 
te danken aan Prins Arjan en zijn Adjudant Henry. Het personeel 
van Arjan en Henry, waaronder ook velen uit Saasveld, kregen 
vrijaf om aan de optocht deel te nemen. Een “prinselijk gebaar“ 
waarvoor alom veel waardering was.

Dan de kwaliteit, in één woord geweldig. Onze eigen wagenbou-
wers haalden weer het beste uit zichzelf. CV Deurdonder’n had 
weer maanden gewerkt aan hun nieuwe wagen “Bob de Bou-
wer“. Veel vakmanschap en vooral techniek.  Ook CV L.E.O. kwam 

weer groots voor de dag. En de jeugd van CV H.A.D.S. kreeg een 
aanmoedigingsprijs voor hun bouwwerk, de toekomst dus. Bij 
de kleine wagens was de entourage niets minder. Het mocht ge-
zien worden. Ook de vele mooie kleurrijke loopgroepen maak-
ten deze vrijdagmiddag van Saasveld één bont geheel. Vooral 
de juryleden wordt ’t heel moeilijk gemaakt. De rangschikking 
is bijna een loterij. Voor mij en velen hadden alle deelnemers de 
eerste prijs. Dan de prijsuitreiking in de bomvolle zalen bij Bruins. 
Dj Mart en z’n compagnon kregen de zaal plat en Prins Arjan en 
Adjudant Henry maakten er een complete show van. Een mid-
dag om niet snel te vergeten.

Alaaf, namens de Optocht Commissie,

Johan Mekenkamp

DE OPTOCHT
Na de optocht van 2019 hebben we vaak gedacht en ook gezegd:  
“het wordt nooit groter en nooit beter”. Toen de aanmeldingen voor 2020 binnen kwamen,  
en zeker in de laatste week voor de optocht, viel ik soms van de ene verbazing in de andere. 

Uitslagen carnavalsoptocht 2020

Grote Loopgroepen
1. Met Lotte is ’t altijd een race tegen de klok
2. Polonaise in de stal
3. Handen - Personeel FH Loohuis BV Saasveld
4. Geen gedram - Après ski met Bram

Kleine Loopgroepen
1. Vreemde Vogels
2.  De dames van  

de Koninksweg
3.  Wij zijn goed  

aangekomen

Eenlingen/Duo’s
1. Wie loopt in de weg
2. Wil je met haar op de foto

67

Bob de Bouwer 

CV Deurdonder’n
CV  L.E.O.

Het Schildergevaar

GROTE

KLEINE

WAGENS

WAGENS

De Zandmennekes

Bekijk de foto's van de optocht ––>

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buismanskeals&set=a.2818831528155518


Advertentie

Drukkerij Lotgerink






