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Behalve met carnaval dan. Dan lopen we graag in de polonaise. En na de carnaval benoemen 
we zaken weer zoals ze zijn. DIT levert flexibel Nederlands en buitenlands personeel voor de 
Bouw, Metaal, Techniek en de Industrie. Via detachering, uitzenden en payrolling. Daarin zijn 
we niet uniek. In onze branche leveren we allemaal dezelfde vakmannen, diensten en service. 
Daar zijn we eerlijk over. Zoals we overal eerlijk over zijn. En daarin zijn we uniek.

Dus zoekt u een eerlijke partij voor uw vakmensen? Bel ons: 088-4949500
DIT Pakt het aan!

Pakt het aan!

WWW.DITPERSONEEL.NL
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CAFÉ - CAFETARIA

‘T HOEKJE
FEESTACTIES!

Grote patat met saus
 + spareribs €5,00

Gezinsactie

     CAFETARIA       CAFÉ

Zaterdag      11:30 - 21:00     12:00 - 21:00

Zondag      11:30 - 21:00     12:00 - 23:00

Maandag      16:00 - 20:00     16:00 - 01:00

Dinsdag      16:00 - 21:00     16:00 - 21:00

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

Acties zi
jn geldig

 op

10-11-12
-13 febr

uari 2018
! €6,00

De Rollatordokter
Zorgwinkel Salland in de Brugstraat in Raalte heeft inmiddels  

jarenlang ervaring met  allerlei soorten  rollators opgedaan. Je kunt wel spreken van een echte   
“rollatordokter”.➜ Loopt uw rollator niet goed  of zijn de remmen stuk,  ga dan naar de “rollatordokter”!
Ook is het mogelijk dat uw rollator jaarlijks wordt nagekeken. Een soort APK-keuring voor de rollator. Tijdens de  reparatie krijgt u een andere rollator van ons mee zodat u niet stil hoeft te staan. 

 Gé en Ria Nijboer
 Brugstraat 32 - 8102 ES  Raalte Tel. 0572-363235 -  Fax 0572-364318

www.zorgwinkelsalland.nl

NIEUWIN SALLAND
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Sprokkelaars en Sprokkelinnen,
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Het is weer tijd voor carnaval! Na het fantastische 
jubileumjaar van 55 jaar carnaval in ons 
Sprokkeldorp zijn we klaar voor het 56e carnaval 
in Lemelerveld. Met verschillende karakters hebben 
we één gemeenschappelijk doel: een fantastisch 
carnavalsfeest neerzetten in ons dorp. En dat gaat 
aankomend jaar zeker weer lukken!

‘Carnaval, wat een theater!’: dit is het thema dat we 
voor dit jaar gekozen hebben. Wij wensen iedereen 
veel succes met het uitwerken van een creatie en 
zien jullie graag terug in onze Residentie en tijdens 
onze optochten.

Carnaval 2017 gaat historisch de boeken in. Wat een 
geweldig jubileumjaar hebben we gehad. Van de 
aftrap op 11 november 2016 tot met de haringhap, 

ieder moment was 
weer bijzonder! 
Prins Floris de 55e 
en Jeugdprins Len 
de Eerste, enorm 
bedankt voor jullie 
inzet tijdens het 
55e carnaval! Jullie 
waren toppers!

Afgelopen jaar hebben we binnen onze vereniging 
afscheid genomen van twee trouwe raadsleden. 
Marcel Nijman en Alfons van ’t Erve hebben onze 
club verlaten. Marcel en Alfons, bedankt voor 
jullie tomeloze inzet de afgelopen jaren! Waar 
mensen gaan, staan ook weer nieuwe op. Daarom 
verwelkomen we graag onze frisse aanwinsten 
Jort Krisman en Robert Valk. Heren, veel succes en 
plezier bij de Sprokkelaars!

Wat een theater! Dat zijn ook de optochten in 
ons Sprokkeldorp. Maandenlang is er weer 
gebrainstormd, gebouwd en geouwehoerd om de 
wagens en loopgroepen gereed te krijgen. En 
mensen geloof me, het belooft weer een gigantisch 
spektakel te worden. Zowel de zaterdagoptocht als 
de Multilight Verlichte Optocht. Wij zien jullie graag 
langs de route om dit theater te aanschouwen. 

In de spotlights van het theater staan dit jaar Prins 
Lukus 2.0 en Jeugdprinses Dieksie! Prins en Prinses 
heel veel succes met zwaaien van de scepter over 
dit theater! 

Bij carnaval en theater hoort muziek. De 
Sprokkelaars zijn erin geslaagd om een fantastisch 
muziekprogramma voor jullie neer te zetten. 
Voor jong en oud, voor ieder wat wils. Achter de 
draaitafel nemen plaats: dj HitcH, dj Pim Pots, 
dj John Hasty, dj Marko en DJ Team Het Einde. 
Nieuwkomers hierin zijn dj Pim Pots en dj Marko. 
Op zaterdagavond zullen de Beatcrooks zorgen 

voor een carnavalsexplosie in de Residentie. Op 
zondagavond kunnen we meezingen, dansen en 
feesten op de muziek van de Dikdakkers. 

Carnavalsvierders, wij zijn de Sprokkelaars!  
Bij ons is niks te maf. Wij zijn de Sprokkelaars, 
hier gaat het dak eraf! Wij feesten aan 

iene deur, zonder gezeur! Met schik en 
veel kabaal vult zich de hele zaal! Wij 
verwelkomen u graag in ons theater. 
Tot carnaval!

Voor leut en gein moet je bij de 
Sprokkelaars zijn!

Namens Carnavalsvereniging 
de Sprokkelaars,

Sander Boerkamp, voorzitter

Colofon

De Sprokkelaarskrant
Is een uitgave van
Carnavalsvereniging 
De Sprokkelaars Lemelerveld
www.sprokkelaars.nl

Oplage:
2750 exemplaren 
verspreid in de regio 
Lemelerveld
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Met carnaval zetten 

we alles op de kop!

ID Agro B.V. • Lemelerveld • + 31 (0) 572-37 14 04 • info@idagro.nl

www.serrestal.nl
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WWW.SCHADEAUTOS.NL
V.O.F.

Zennepweg 17
8153 RH  LEMELERVELD

Tel:  
Fax:
Mob:

autohandeltuink@hetnet.nl

0572-372477
0572-352088
06-55774764

WWW.SCHADEAUTOS.NL
V.O.F.

Zennepweg 17
8153 RH  LEMELERVELD

Tel:  
Fax:
Mob:

autohandeltuink@hetnet.nl

0572-372477
0572-352088
06-55774764

Handelsweg 6 | 8152 BN Lemelerveld | T (0572) 37 13 01 | WWW.SERCODAK.NL

DAKWERK TOTAALCONCEPTEN
INSPECTIE EN ONDERHOUD

LEKKAGES
NIEUWBOUW

PARTICULIER EN ZAKELIJK
PROJECTBOUW

RENOVATIE EN REPARATIERENOVATIE EN REPARATIE
VALBEVEILIGING

24-UURS SERVICEDIENST

Boven op jouw wereld!
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Lekker, zo'n avondje dat je niks hoeft...
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Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

Maandagavond 6 november. Ik lig Prinsheerlijk op 
de bank naar het geouwehoer van Derksen en van 
der Gijp te kijken. Om 21.11 uur gaat de telefoon: 
Niels Schrijver. "Lukus ben je thuis? Gedonder op 
de Dola-app. Doe je schutting eens van het slot af, ik 
sta daar nu". Nu belt Niels wel vaker met onzinnige 
mededelingen, maar dit verbaast mij enigszins. Ik 
loop naar buiten en trek de schuttingdeur open, die 
overigens gewoon open was maar slechts een beetje 
klemt. Ik zie Niels staan met in zijn kielzog een guitige 
krullenbol: oud-Prins Ronnie. Huh? Dan gaan er wel 
een paar alarmbelletjes rinkelen kan ik jullie melden. 
Maar goed: 'kom der maar in keerls...' 

Al vrij snel na binnenkomst en wat zenuwachtig 
geneuzel van vooral mijn kant komt de onvermijdelijke 
vraag: "Wil jij onze Prins Carnaval 2018 worden?" 
Donder, en bliksem. Ik? Prins? Grotemensen-Prins?! 
Ik trek nog witter weg dan ik al ben en in mijn hoofd 
hoor ik de eerste opmerkingen de revue al passeren: 
'Luuk, de witte Prins zonder paard'. Of: “Goh, ik dacht 
dat er een maximumleeftijd is voor een Jeugdprins”.

Ik heb altijd gedacht; mochten ze mij daar ooit 
voor polsen dan is mijn antwoord ‘nee’. Al die 
'verplichtingen' en alle schijnwerpers die er op je 
gericht zijn voorafgaand en tijdens de Carnaval. Laat 
mij maar lekker achter de bar staan bij Reimink en zelf 
een paar dagen 'anoniem' opgaan in het feestgedruis. 
Ik geef dan ook direct bij de heren aan dat ik daar 
vanavond niet op kan antwoorden. Maar na 
alle mooie en eerlijke verhalen van Niels en 
Ronnie te hebben aangehoord, een stuk of 
wat versnaperingen om de spanning weg te 
nemen, het enthousiasme van mijn vriendin 
Yvette en nog meer groene knuppels om 
nog meer spanning weg te nemen, word ik 
al iets enthousiaster. Ook het feit, dat als 
ik het niet zou doen, onze voorzitter drie 
uur voor niks in spanning bij zijn telefoon 
heeft zitten wachten op het verlossende 
antwoord, doet mij besluiten om toch 
een keer ‘ja ik wil’ te zeggen. De eer is 
simpelweg te groot en je wil later ook 
geen spijt krijgen van de dingen die je 
niet gedaan hebt. Bovendien was mijn 
vaders eerste reactie destijds ook 'nee', 
maar hij had het voor geen goud willen 
missen. Voorzitter Sander is inmiddels 

ook aangeschoven en het werd een donders mooie 
avond. Rond de klok van drie lig ik als Prins Lukus 
2.0 in bed naar het plafond te staren: Raar werk… 
20 jaar nadat ik als Jeugdprins Luuk de Eerste mijn 
opwachting mocht maken presenteer ik mij nu voor 
de tweede keer aan u als hooggeëerd publiek!

Mijn naam is Luuk Kemerink, zoon van Petra & oud-
Prins Gé de Eerste en broertje van Bastiaan. 32 Jaren 
jong en in het dagelijks leven werkzaam als kok tussen 
de Zweedse balletjes bij Ikea in Zwolle. Sinds Carnaval 
2003 samen met Yvette uit de Piepenplas en inmiddels 
vijf jaar samen woonachtig in de Hoogenboomstraat. 
In mijn vrije tijd mag ik graag een potje biljarten en 
ben ik passief sport én muziekliefhebber. Om de Ikea-
balletjes er af te trainen werk ik mij zo heel af en toe 
in het 'Zweed' op de spinningfiets... Na Carnaval is het 
mooiste 5-daagse evenement dat Lemelerveld rijk is 
natuurlijk het Pinkstertoernooi bij de tennisvereniging, 
waar ik mij met veel plezier inzet als medeorganisator. 
Anderen kennen mij misschien als lid van de Dola-Vita-
Fanclub-Laif-Appp...

Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Al 
voordat ik kon lopen sleepten mijn ouders Gé en 
Petra, enthousiaste leden van de Vrienden van 
de Sprokkelaars, mij mee in de optocht. Ook ben 
ik geruime tijd trouw lid geweest van de fijne 
wagenbouwgroep de Paria's. Bovendien heb ik 

Carnaval zo'n 15 jaar meegemaakt van achter de 
bar als werknemer bij onze Residentie Reimerink. 

In die tijd heb ik Carnaval in Lemelerveld altijd 
gezien als een geweldig mooi feest. Ik ben dan 
ook zeer vereerd dat het ik het nu vanaf deze 
kant mag gaan meemaken!

Samen met mijn Raad van Elf, Jeugdprinses 
Dieksie met haar Raad, Heujschudders, 
Vrienden van de Sprokkelaars, wagen-
bouwers, personeel van Reimink, dj's 
en artiesten, buurtverenigingen en 
alle andere carnavalsvierders uit 
Lemelerveld en omstreken gaan we er 
een kneitermooi feest van maken. Dit 
onder mijn motto: “Met Prins Lukus in 
het theater, wordt het eerder vroeger 
dan later!” Alaaf!

Prins Lukus 2.0
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Prinsengalerij

Prins Floris
1962 Jo Tielbeke 1963

Prins Dieks
1964 Dieks Kodden 1965

Prins Ambrosius
1966 Broos Seemann 1967

Prins Balthazar de Zotte
1968 Jan Overgoor 1969

Prins Pepijn de Korte
Jan van den Berg 1970

Prins Gozewijn
Jan Kogelman 1971

Prins Okko
Rien de Greef 1972

Prins Guido
Hennie Veltien 1973

Prins Janus Abdoel
Jans Legebeke 1974

Prins Sprokkel
Fred Weghorst 1975

Prins Schrikkel
Jo Veltjen 1976

Prins Gait Vedan
Gerard Hullegie 1977

Prins Herman v. ‘t oale huus
Herman Boerkamp 1978

Prins K.K. de Eerste
Herman Kl. Koerkamp 1979

Prins Jan uut de Kruusstroate
Jan Heerink 1980

Prins Tonnie de Eerste
Tonnie Heerink 1981

Prins Happel de Eerste
Henk Reimert 1982

Prins Willem de Eerste
Wim Reimink 1983

Prins Clemens de Eerste
Clemens van Ewijk 1984

Prins Henrico de Eerste
Henk Gelen 1985

Prins Gerbrand de Eerste
Gerbrand Jansen 1986

Prins Bever de Eerste
Henk Heerink 1987

Prins Jan de Zoveelste
Jan Antonissen 1988

Prins Gerard de Eerste
Gerard v/d Berg 1989

Prins Bertus de Eerste
Bertus Kroes 1990

Prins Joop de Eerste
Joop Krisman 1991

Prins Nols de Eerste 
Arnold Boerkamp 1992

Prins Mario de Eerste
Anton v/d Most 1993

Prins Benno de Eerste
Bennie Reimink 1994

Prins Frans de Eerste
Frans Kogelman 1995

Prins Marcel de Trompetter
Marcel Veltjen 1996

Prins Harry Nak
Harry Nijboer 1997

Prins Willem van Trui
Wim Simons 1998

Prins Gerard van de Punt
Gerard Harmsen 1999

Prins Marcellennium 
Marcel Reimink 2000

Prins Peter de Eerste
Peter Heerink 2001

Prins Paul de Eerste
Paul Kogelman 2002

Prins Ge de Eerste
Ge Kemerink 2003

Prins Gé de Piraat
Gé Nijboer 2004

Prins Koos de Laatste
Koos de Vries 2005

Prins Jubel
Marcel Heerink 2006

Prins Mark de Eerste
Mark Krisman 2007

Prins Ronnie de Eerste
Ronnie Duteweerd 2016

Prins Péé van de Béé
Paul van den Berg 2008

Prins Ruud de Eerste
Rudie Knobben 2009

Prins Kaggel de Eerste
Frank Overgoor 2010

Prins Pee de Eerste
Pettrik Neppelenbroek 2011

Prins Peter van Groep II
Peter Woolderink 2012

Prins Gerben de Roffelaar
Gerben Schutte 2013

Prins ShoFons
Alfons van ‘t Erve 2014  

Prins 50 Cents
 Björn Cents 2015

Prins Floris de 55e

Niels Schrijver 2017
Prins Lukus 2.0

Luuk Kemerink 2018
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GORSSEL
TEL. 0575-491233 

HOOFDSTRAAT 32
BOERTIEOPTIEKGORSSEL.NL

RAALTE 
TEL. 0572-351253
MARKTSTRAAT 18
BOERTIEOPTIEKRAALTE.NL

 

Wild, Kip & Kalkoen

Wild zwijn

Konijn

Ree

Kip

Kalkoen

 

Speciale geschenken
Uw Slager Cadeaubonnen

Het bedrag kunt u zelf bepalen. Alijd leuk om te krijgen en te geven.

Vers Cadeaubon
Gezamenlijke cadeaubon van uw versspecialisten uit LemelerveldManenschijn Uw Slager
Bakkerij van der Most

 Jan Antonissen Groente & Fruit

Cadeaupakketten
Kant en klaar of in overleg samen 

.gardeb tsneweg kle fanav nellets  et

Cadeautip
1 meter eigen gemaakte ambachtelijke 

droge worst

€ 12,50

Zet s
maak op

 tafel 

met U
w Sla

ger! 

Wij a
dvise

ren
 en

 

inspir
eren

 u g
raag!

Genieten van speciale momenten kan het hele jaar. Voor alle gelegenheden het hele jaar door,zoals een verjaardag, familie diner, jubileum,heeft Uw Slager altijd iets passends voor u in huis. 

Wij adviseren en inspireren u graag
om van speciale momenten, 

onvergetelijke momenten te maken!

Manenschijn Uw Slager 
Kroonplein 10, 8151 AZ LemelerveldT. 0572 37 16 20 ~ F. 0572  37 11 06I. www.manenschijn.uw-slager.nlE. info@manenschijn.uw-slager.nl

Speciale 
momenten
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Galerij der Sprokkelaars van het jaar

 

    

 

         
           

1992:  Cornelis Huysmans
1993:  Gerard Jansen
1994:  Jo en Wim Reimink
1995:  Henk Jansen en Jo Tielbeke
1996:  Gerard van Zijl
1997:  Dora en Theo Boksebeld
1998:  Joop Krisman
1999:  Brandweerkorps
2000:  Tamboerkorps Polyhymnia
2001:  John van Kampen
2002:  Kogelaars – Brasil – Tieletoeters
2003:  Hofkapel De Heujschudders
2004:  Henk Reimert

2005:  Harrie Schrijver
2006:  Jan Groote Bromhaar
2007:  Henk Klein Horsman
2008:  Gerbrand Jansen
2009:  Hans Schoemaker
2010:  Diny Laarman
2011:  Harry en Gerda Jansen
2012:  Erik van Zijl
2013:  Oprichters 'Verlichte Optocht'
2014:  Rob Sibelt
2015:  Harrie en Anita Loman
2016:  Gerald Reimink
2017:  Martin Zwakenberg

Sprokkelaars van het jaar:
Anton, Marja en Mark van der Most
Voor het vinden van de Sprokkelaar van het Jaar 
2018 blijven we letterlijk dicht bij huis!
We benoemen met trots onze Residentiebuur familie 
van der Most tot Sprokkelaars van het Jaar. 
Deze hoge onderscheiding is hen op de gala-avond 
van zaterdag 20 januari j.l. uitgereikt. 

Anton, Marja en Mark zijn al 
jarenlang nauw betrokken bij ons 
carnaval en vele andere dorpse 
belangen. Anton heeft in 1993 zelf 
de scepter mogen zwaaien over 
ons Sprokkeldorp als Prins Mario 
de Eerste. Momenteel buigt hij zich 
als voorzitter over het wel en wee van 
de Vrienden van de Sprokkelaars, een gezellige club 
mensen die het carnaval en ons dorp een warm 
hart toedragen en bij verschillende activiteiten hun 
steentje bijdragen. 

Elke gala-avond genieten we van de heerlijke petit 
fours bij de koffie, deze worden door bakkerij van der 
Most aangeboden. Carnaval zit de familie in het bloed. 
Zo etaleert Marja al sinds jaar en dag de bakkerij in 
carnavalstijd met de mooiste creaties. Marja kan op 

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

dit moment haar creatieve ei meer 
dan kwijt: ze is gebombardeerd tot 
binnenhuisarchitect van het nieuwe 
Sprokkelhuus (het onderkomen van 
de Vrienden van de Sprokkelaars). 

Sinds enkele jaren zorgt Bakkerij 
van der Most voor een goede start 
van het jaar, namelijk met de spetterende 
Nieuwjaarsduik in zwembad Heidepark. Naast deze 
en andere dorpse en regionale bijdragen kent de 
familie een gezonde bedrijfsmentaliteit. Moderniseren 
en innoveren heeft al voor meerde bakkerssterren, 
benoemingen en andere prijzen gezorgd. Mede door de 
jonge ondernemersdrift van de huidige Ondernemer 
van het Jaar, Mark van der Most, staat de bakkerij met 

haar zes vestigingen regionaal goed op 
de kaart. 

Anton, Marja en Mark: wij hopen 
nog jaren te mogen genieten 
van jullie betrokkenheid en inzet. 
Namens de Sprokkelaars bedanken 

we jullie voor het bijdragen aan het 
kleurrijke Sprokkeldorp. 
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Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: o.a.
grondverzet 

cultuurtechnische werken
aanneemwerkzaamheden
bestuurbare boring
saneringswerkzaamheden
groenrecycling

grondzeven

fijnprofileren

landbouwmechanisatie

Koelmansstraat 73 
7722 LW Dalfsen
Tel. (0529) 401215
Fax (0529) 401787
E-mail info@van-lenthe.nlInternet www.van-lenthe.nl

Gewoon Groen en Grondig

Engineering Solu�ons
TVAtec

Industrieterrein ‘t Febriek  Handelsweg 25  Lemelerveld

Tel. (0572) 37 24 37  www.gebrmasmanautoschade.nl

Plaat- en richtwerk ●

Schadetaxatie-verzekering ●
Ruitmontage ●

Uitdeuken zonder spuiten ●
Spuitwerk ●

Licht industrieel spuitwerk ●
Caravanrepair ●

Nano lakverzegeling ●
Gratis leen-auto ●

Autoschade? Als autoschadeherstel ook 

waardeherstel moet zijn, ga dan naar...

24/7 spoedservice:

(0572) 
37 24 37

EUROGARANTBEDRIJF

Vier jaar garantie

 
 
 

 

 
   

 

 
 
 
    
  
 
 
 Handelsweg 10 

 8152BN Lemelerveld 

 06-38253276 

 maarten@baarslagadvies.nl 

 

 

www.baarslagadvies.nl 

magazine Sprok 2018.indd   10 11-01-18   11:17



11

Na veel aanmeldingen van de jeugd uit de groepen 8 
van de drie basisscholen in Lemelerveld, werd er in de 
sporthal geloot wie er dit jaar de Prins of Prinses zou 
worden en wie er in de Raad van Elf zouden komen. 

Het was super spannend. Er werd gejuicht wanneer je 
eigen naam getrokken werd of wanneer je vriend of 
vriendin in de Raad kwam. Natuurlijk 
waren er kinderen die teleurgesteld 
naar huis gingen. Erg jammer dat 
zij er niet bij zitten, maar we hopen 
natuurlijk dat wij ze mogen begroeten 
tijdens het carnaval 2018!

We hebben dit jaar een Prinses 
die de scepter zwaait tijdens het 
kindercarnaval en wel…

Prinses Dieksie
(Faya Kampman)

Zij wordt bijgestaan door haar 
Raad van Elf bestaande uit:

Graag wil Prinses Dieksie de jeugd van groep 6 
t/m 8 verwelkomen tijdens het tienercarnaval op 
vrijdagavond 9 februari. Ook hoopt zij jullie te mogen 
begroeten tijdens de optochten in Lemelerveld en 
Vilsteren. Maandagmiddag 12 februari tijdens de 
kindermiddag begroet zij natuurlijk met haar Raad de 
bonte stoet carnavalsvierders in Residentie Reimink. 
Deze middag staat onder de bezielende leiding van 
dj Marko. Natuurlijk maakt Prinses Dieksie met haar 
Raad van Elf een grandioze entree samen met de 
grote Prins en zijn Raad en niet te vergeten bloaskapel 

de Heujschudders. Dat belooft weer een geweldig 
feest te worden! De werkgroep kindercarnaval zorgt 
voor wat lekkers voor de kinderen deze middag.

Het kindercarnaval begint om 14.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
De entree voor kinderen bedraagt 1 euro en voor 
volwassenen 2 euro.  

Werkgroep Kindercarnaval

Kindercarnaval

Manoek Waaijerink Dean Berends

Tycho Minkjan

Jop Holterman

Iris Tielbeke
Wesley Brok

Estée van Overbeek Tom Veltien

Roxan van der Sligte Rene ter Horst

Tamar van der Sligte

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

Toiletpapieractie Kindercarnaval

Op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari komt 
Prinses Dieksie met haar Raad bij u aan de deur 
om toiletpapier te verkopen. Vrijdagavond komt 
de Prinses met haar Raad in het dorp langs de 
deuren en zaterdag komen ze in het buitengebied 
om hun rollen te verkopen.

Het geld dat opgehaald wordt tijdens de toiletpapieractie 
komt bij de Lemelerveldse jeugd terecht. Dit wordt 
onder andere gebruikt voor deelname van de 
jeugdraad aan het carnaval, de voorstelling op de gala-
middag en iets lekkers bij de kindermiddag. 

Ons motto luidt: “Koop een rol, dan doet u de 
kindercarnaval een lol“.

Werkgroep Kindercarnaval
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  Aanleg en onderhoud van

golfbanen, sportvelden,

kleine weides, gazons,

parken en bermen.

  Grondwerkzaamheden

  Terreinonderhoud

Prins Bernhardstraat 15 I 8141 EJ Heino

www.paauwgreenworks.nl I 06 252 98 697

            Geen feest,                                

 

Zonder bloemen. 

                                     
 

            Geen feest,                                

 

Zonder bloemen. 

                                     
 

            Geen feest,                                

 

Zonder bloemen. 

                                     
 

            Geen feest,                                

 

Zonder bloemen. 

                                     
 

www.passieflorasalland.nl

Bouwplannen?

Vraag vrijblijvend advies en prijsopgave!

 Nieuwbouw

 Verbouw

 Renovatie

 Onderhoud
 Verbouw Verbouw  Onderhoud Onderhoud

 Paul Sibelt


06 - 460 985 77 

@ bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl
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Na een lange carnavalsdag is het aan dj HitcH om ons 
eraan te herinneren dat er ook nog een avond volgt. 
Hij zal de laatste energieresten aanspreken. Vanuit je 
tenen zal het komen, tot grote hoogte zal het stijgen: 
een avond voor de echte 'diehards'. De Dikdakkers 
komen deze show versterken en zorgen met hun 
carnavalskrakers voor de optimale sfeer. Kortom: een 
avond die je als liefhebber van carnaval en feest 
absoluut niet mag missen. Voor de tweede avond op rij 
zal het dampen en stampen in de Residentie, zoals dat 
alleen in Lemelerveld kan op de zondagavond.

De maandagmiddag neemt Werkgroep Kindercarnaval 
voor haar rekening. Samen met de Jeugdraad zorgen 
zij elk jaar weer voor een doldwaze middag voor de 
jeugd van Lemelerveld, waar ook de grote Prins met 
Raad zijn opwachting maakt. Zij worden deze middag 
enthousiast gemaakt door dj Marko. 
Maandagavond is het tijd voor het Sallands 
Sprokkelcarnaval: een carnavalsavond die toch altijd 
speciaal is. De avond waarbij iedereen zijn mooiste 
creatie showt, een avond waar het publiek bestaat uit 
mensen die al jaren op maandagavond carnaval vieren, 
maar ook uit carnavalsvierders uit de regio. Het is tevens 
de avond waarop DJ Team Het Einde haar opwachting 
mag maken. Na twee avonden te 
hebben toegekeken zullen deze 
twee rasechte carnavalsvierders 
staan te trappelen om zelf 
aan de bak te gaan. Met hun 
doldwaze, originele ideeën en 
onnavolgbare overgangen 
zal de Residentie omgetoverd 
worden tot een geweldig theater 
der carnavalsvierders. 

Dinsdagavond is de absolute finale in 
Lemelerveld. Na de betovering van de Multilight 
Verlichte Optocht komen we nog één avond 
allemaal samen in de Residentie. Spanning voor de 
prijsuitreiking, een lach van vreugde, een traan van 
weemoed: alles komt samen op de dinsdagavond. 
Nog één avond in de polonaise en nog één avond 
helemaal tot het gaatje met elkaar. En dan volgt het 
onvermijdelijke: het afscheid van de Prins en het 
afscheid van het carnavalsseizoen. DJ Team Het Einde 
zal dit alles begeleiden en leiden naar een finale die zijn 
weerga niet kent.

Gedurende het gehele carnaval kunt u verrast worden 
met gastoptredens van Lemelerveldse artiesten. De 
optredens van de Lemelerveldse artiesten staan niet 
in de programmering, hiervoor moet u toch echt zelf 
aanwezig zijn. Wij hopen samen met u vele mooie 
momenten te mogen beleven. Wees welkom in ons 
theater, wij zijn blij dat u er bent!

Carnaval, wat een theater!

Dit thema is zeker van toepassing op de programmering 
van de Sprokkelaars. Het podium van de Residentie 
biedt ook dit jaar een programma met voor ieder 
wat wils. Ouderwetse carnavalsplaten, nieuwerwetse 
carnaval hits en Lemelerveldse favorieten volgen elkaar 
in rap tempo op tijdens de verschillende middag- en 
avondprogramma’s in Residentie Reimink Lemelerveld: 
het theater voor een geweldig carnavalsfeest!

Het voorcafé is dit jaar op de zaterdagmiddag het 
domein van de dj’s Niels en Pettrik. Tijdens de 

optocht zal dj Pettrik starten met echte 
carnavalskrakers om u als publiek 

in de juiste ‘mood’ te krijgen. 
Na de optocht zal dj Niels de 

draaitafel overnemen om 
er voor eenieder een groot 
feest van te maken. 
Hij zal de middag ook 
afsluiten en de avond 
beginnen in het voorcafé. 

Een heerlijk momentje in 
Lemelerveld met fantastische 

mensen die niet van ophouden 
weten.

Na de optocht is het aan dj HitcH in de grote zaal wel 
toevertrouwd om de stemming erin te houden. Of je 
tijdens de prijsuitreiking nu op of voor het podium 
eindigt: dat maakt niet uit! Iedereen viert feest in de 
Residentie onder de bezielende begeleiding van deze 
dj. In een lange sliert, met de prijswinnaars voorop, 
wordt de Residentie op zijn kop gezet. 
Op zaterdagavond verwelkomen we een nieuwe dj in 
het Lemelerveldse dj-geweld. Dj Pim Pots zal voor het 
eerst zijn opwachting maken op het podium van het 
Theater der Sprokkelaars. Deze jonge dj is al bekend 
bij het Hengelose en Enschedese carnavalspubliek. Dit 
jaar zal hij samen met dj HitcH op zaterdagavond de 
Residentie in Lemelerveld op zijn kop zetten. Zet daar 
dan ook nog een geweldige show van de Beatcrooks 
bij en de zaterdagavond bij de Sprokkelaars staat 
garant voor een hossend, dansend, stampend en 
dampend carnavalsfeest. 

Zondagmiddag is het tijd voor het familiecarnaval 
in Lemelerveld. Carnaval vieren met je kinderen, 
achterkleinkinderen, je ouders, opa en oma: bestaat er 
iets mooiers? Met zijn allen in de polonaise, een borrel 
of een glas fris in je hand, allemaal achter elkaar aan. 
Carnaval voor de jongsten, de oudsten en alles wat 
er tussen zit: dat is familiecarnaval. Dj John Hasty zal 
zorgen dat we vergeten dat het middag is en dat we 
vergeten dat er nog een avond komt.

Passe-partout
Ook dit jaar geven de Sprokkelaars in samenwerking met Reimink een passe-partout uit. Dit entreebewijs kost 
€ 22,50 en staat garant voor vier avonden carnavalsplezier. Bij aanschaf van de passe-partout heb je € 9,50 korting 
ten opzichte van vier “losse” entreebewijzen. Deze bandjes zijn vanaf heden te koop bij Residentie Reimink. 

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Handelsweg 35
8152 BN  Lemelerveld
T 0572 - 70 02 17
Ronnie M   06 - 48 49 88 58
Erwin M     06 - 26 63 32 80
E info@duteweerd-timmerman.nl

www.duteweerd-timmerman.nl

 

                    

  

 

 

Dé One-Stop-Shop voor professionals om 

zorgeloos en voordelig uw gehele team   

van een compleet pakket te voorzien.

Constructieweg 3
8152 GA Lemelerveld

0572-372200
www.autobedrijftenhave.nl

Audi A4 Avant 1.8 proline 20V 125PK  . . . . . . . . . .20001 5.250,-

Citroën Berlingo 1.8 I multispace 2000  binnen kort verwacht

Daihatsu Cuore 1.0 rti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .2000 5.250,-

Daihatsu Move 1.0 12v EL CV SB . . . . . . . . . . . . . . .1999 4.950,-

Daihatsu Rocky Hardtop SE TD VAN  . . . . . . . . . . . .1997 12.850,-

Daihatsu Sharade SB LM 68.000km.  . . . . . . . . . . . .1998 4.250,-

Daihatsu Sirion blauw/met LM  . . . . . . . . . . . . . . . .2000 6.950,-

Daihatsu Sirion automaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1999 5.750,-

Daihatsu YRV 1.3 VTI Glazen dak LM ER CV  . . . . . .2002 8.850,-

Daihatsu YRV 1.3 XTI ER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .2004 11.450,-

Fiat Cinquecento 1.1 Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
995 2.450,-

Fiat Marea Weekend AC TH CV ER  . . . . . . . . . . . . . .1999 5.950,-

Fiat Tempra SW ER CV LM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
994     2.250,-

Ford Focus 1.8 TDDI cool 5DRS airco  . . . . . . . . . . .2002 13.250,-

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI HB AC TH . . . . . . . . . . .2001 8.850,-

Opel Astra 1.6 Pearl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .2001 8.950,-

Opel Astra 2.0 D Sport Station AC CV LM  . . . . . . .2002 9.950,-

Opel Corsa 1.4 Sport 98000km . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 3.500,-

Opel Omega V6........binnen kort verwacht  . . . . . . .1996

Opel Zafira elegance 1.8 16V AC CV ER  . . . . . . . . .2001 13.950,- 

Opel Zafira elegance 2.0 DTi AC CV ER TH  . . . . . . .2001 11.500,-

Peugeot 306 5DRS Diesel TH  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999 6.750,-

Renault 19 1.8 69KW 5DRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
994 2.250,-

Renault Scenic RXE AC TH ER Mistlampen . . . . . . .2001 12.750,-

Seat Cordoba Vario Stella + SB TH DR CV  . . . . . . .2000 8.350,-

Seat Cordoba 1.4 CLX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .1995 2.950,-

Seat Ibiza 1.2 stella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .2002 8.750,-

Seat Toledo 1.6 16V AC LM TH CV  . . . . . . . . . . . . . .2003   12.950,-

Skoda Fabia 1.9 SDI 5 DRS LMV CC SB  . . . . . . . . .2002 10.500,-

Skoda Octavia 1.6 G3gas AC CV TH  . . . . . . . . . . . . .1999 8.250,-

Toyota Corolla 2.0 D AC TH CV ER . . . . . . . . . . . . . .2000 7.950,-

Volkswagen Golf IV 1.9tdi comfort TH LM  . . . . . . . .1999 8.450,-

Volkswagen Passat 1.9TDi Var AC CV ER  . . . . . . . .2002 14.250,-

Volkswagen Polo Variant SB TH CV  . . . . . . . . . . . . .1998 6.650,- 

Volkswagen Polo 1.4i Sport AC ER  . . . . . . . . . . . . .2002 11.950,-

Volvo S40 1.9 d europa AC CV  . . . . . . . . . . . . . . . . .1999 8.250,-

Volvo S60 D5 163pk edition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 17.850,-

Weerdhuisweg 11,  Lemelerveld , tel. 0572-372200  

Kijk voor meer informatie op www.autobedrijftenhave.nl

Landbouwmechanisatie

Tuin en Park techniek

Constructie- en Montagewerken
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Beste Sprokkelaars en Sprokkelinnen,  

De Boombouw
Handelsweg 27
8152 BN Lemelerveld
Tel.: 0572-372471
E:  info@boombouw.nl
W: boombouw.nl

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Wat was 
het mooi om mee te mogen maken: “Jubileumprins der 
Sprokkelaars te mogen zijn”. Aan al het moois komt een 
eind zeggen ze dan!  Zo kloppend, zo begrijpelijk, zo 
goed ook, maar stiekem soms ook heel moeilijk…

Vanaf het moment dat ik gevraagd werd om Prins te 
zijn, was het een aaneenschakeling van fantastische 
momenten en voor nu; kippenvelachtige herinneringen. 
Het begint al met het grote geheim drie maanden 
voor je te houden. Je wilt het eigenlijk al gelijk van de 
daken schreeuwen. Wat een Prinshéérlijke binnenpret 
momenten heb ik die periode meegemaakt. De 
donderdagavond voor de gala-avond zat ik na de 
voetbaltraining nog even aan de bar in de plaatselijke 
horeca. Peter Heerink zat er ook. “Nou Niels, zeg ie 
het noe is. Wie wordt de nieuwe Prins dit jaar? Vele 
koppies van vrienden en teamgenoten keken me aan 
en ik antwoorde: “Peter dat is toch niet zo moeilijk, dat 
word ik”! Er werd geproost en gelachen. Ik dacht, jullie 
moesten eens weten…

Ik dacht met mijn carnavalservaring ken ik alles wel zo’n 
beetje. Niks is minder waar. Het is zoveel specialer dan 
vooraf gedacht. De bezoeken aan onze buurtdorpen 
waren heel gezellig. De uitwedstrijd naar het prachtige 
en immer gemütliche Bevergern was niet lastig, hij was 
práchtig! Bevergern HELAU!

En dan het feest der feesten in ons eigen Sprokkeldorp. 
Wat was je geweldig. Vier dagen lang volop feest 
in en om onze Residentie Reimink. Met al je 
fanatieke wagenbouwers en carnavalszotten. 
Ik wil nogmaals mijn waardering en respect 
uitspreken voor allen die met hun creaties 
de optochten voorzien van een heel 
hoog niveau. Chapeau! Wat was het 
speciaal voor mij om op vrijdagmiddag 
het carnaval te mogen openen. Dit 
samen met mijn eigen zoon Floris en 
Sprokkeldorps eerste Prins en een 
van de oprichters van het carnaval in 
Lemelerveld: Prins Floris (Jo Tielbeke). 

Dat carnaval in Lemelerveld door jong 
en oud wordt gevierd, blijkt wel uit de 
massale opkomsten in Brugstede. De 
sleuteloverdracht en bingo-maandag, 

het blijven hele speciale momenten. Het zijn zij; de 
grondleggers van ons carnaval, zij die de polonaise ooit 
zijn gestart. Die wij tot op de dag van vandaag nog steeds 
vrolijk voortzetten.

De grote optocht als Prins en Prinses mogen 
aanschouwen vanaf het hoogste torentje van de 
Prinsenwagen is ook iets unieks. Speciaal dank aan onze 
vriendengroep die zich werkelijk fantastisch hadden 
uitgedost in vele typetjes van mijzelf en mijn Prinses 
Caren. Het was echt hartverwarmend! Ook dank voor 
jullie onvoorwaardelijke steun tijdens de middagen en 
avonden. Grote klasse!

En dan de samenwerking en het feest met onze 
memorabele Jeugdprins Len de Eerste en zijn Raad. De 
jeugd heeft de toekomst. Dit was goed te merken op de 
maandagmiddag tijdens het kindercarnaval. Het was 
bomvol en supergezellig! 

Ik wil mijn keuzeheren: Björn en Ronnie enorm bedanken 
voor het vertrouwen en de geweldige tijd die we samen 
met Debby, Francis en Sander hebben gehad; dank, 
dank, dank. En last but not least, mijn eigen schat Caren. 
Zonder jouw steun had ik dit niet gekund. Dankjewel 
voor alles! Mijn magistrale carnavalsjaar 2017 als Prins 
Floris de 55e zit er op, maar voor een ander breekt hij 
gelukkig aan…

Op het moment van schrijven hebben we er alweer een 
hele mooie periode opzitten. Samen met ex-Prins 

Ronnie stonden we op 6 November bij hem aan 
de schuttingdeur. Dat ding klemt trouwens 
Luuk! Maargoed, nadat hij nog witter was 
weggetrokken dan dat hij normaal is, kwam 
na een tijdje “serieus ouwehoeren” en 
wat groene knuppels het JA-WOORD er 
volmondig bij hem uit. Beste Prins Lukus 
2.0 en lieve Prinses Yvette, geniet van 
al het moois wat komen gaat. Ik wens 
jullie ontzettend véél succes, maar vooral 
véél plezier het komende carnavalsjaar. 
“Jullie carnavalsjaar!”

Sprokkelaars en Sprokkelinnen, Vrienden 
en Vriendinnen, BEDANKT!

ex-Prins Floris de 55e, Caren, Lola & Floris

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Mestebeld Trucks B.V.
Popovstraat 1, 8013 RK  Zwolle
The Netherlands
Email : info@mestebeld.nl
Phone : +31 38 468 0668
Fax : +31 38 468 0660

Mestebeld Trucks B.V. (Parts)
Parallelweg 24, 8152 BE Lemelerveld
The Netherlands
Email : parts@mestebeld.nl
Phone : +31 572 371 791
Fax : +31 572 373 018

www.mestebeldtrucks.com

Used
Trucks

Used
Truck
Parts
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Salbam BV
Bouwbedrijf
Vilsterseweg 7, 7734 PD  VILSTERENT  (0529) 45 82 46

F  (0529) 45 85 00 
E  info@salbambv.nl
I  www.salbambv.nl

Advies
Ontwerp
Tekenwerk
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Restauratie
Bouwmaterialen

Vechtpodium
Ommen

Handelsweg 37   l   8152 BN  Lemelerveld   l   T. 0572-331504   l   www.combidak.nl  

Grondverzet Vilsteren BV is een aannemersbedrijf

binnen de GWW met projecten in het gehele land.

Wij richten ons voornamelijk op het uitvoeren van

werkzaamheden ten behoeve van:

◗ de leidingbouw 

◗ bouwrijp maken van terreinen 

◗ natuurbouw

◗ wegenbouw

◗ verhuur van materieel

Grondverzet Vilsteren BV

Vlierhoekweg 9
7722 JB  Dalfsen

Tel. (0529) 45 84 75

Fax (0529) 45 85 07

www.grondverzetvilsteren.nl

info@grondverzetvilsteren.nl

Grondverzet
Vilsteren

Grondverzet/Cultuurtechnische werken/Machineverhuur
b.v.

Dorpsstraat 47 • 8141 AJ HEINO

T 0572 393148
www.rgt-heino.nl
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Op vrijdagmiddag 9 februari wordt het carnavalsjaar traditiegetrouw 
geopend in zorgcentrum Brugstede. De Prins ontvangt hier uit handen 
van de wethouder van Dalfsen de sleutel van het Sprokkeldorp. Dit is 
het startschot voor vijf dagen carnaval in Lemelerveld. 

Net zoals de afgelopen jaren zijn hierbij de bewoners van zorglocatie 
Het Anker en Brugstede aanwezig. De wethouder zal zich met enkele 
woorden richten tot de Prins. Hierna ontvangt hij de sleutel en is hij 
de heerser over ons Sprokkeldorp. 

Na de overdracht volgen de eerste polonaises onder muzikale leiding 
van het koor ‘Met Hart en Smart’. Tevens wordt er bekendgemaakt 
wie van de aanwezigen zich het leukst heeft verkleed. Het belooft 
dus een gezellige middag te worden en wij verwelkomen u graag om 
14.00 uur in Brugstede!

Sleuteloverdracht

17

Op vrijdagavond 9 februari kan de jeugd uit de groepen 
6, 7 en 8 van de basisschool weer bij Residentie 
Reimink terecht om het tienercarnaval te vieren. In de 
pub zal carnaval groots gevierd worden. Het geheel 
staat onder leiding van Jeugdprinses Dieksie met haar 
Raad van Elf. 

Ook de grote Prins met zijn Raad van Elf en bloaskapel 
de Heujschudders zullen de pub met een bezoek 
vereren. Het is natuurlijk de bedoeling dat je in een 
spectaculaire outfit verschijnt. Er zal een mooie prijs 
uitgereikt worden aan de origineelst verklede bezoeker. 
Daarnaast kun je vast oefenen op je beste dans-moves, 
want ook daarmee vallen leuke prijzen te winnen. 

De entree bedraagt 1 euro. Kom gezellig langs met je vrienden! 
Het feest begint om 19.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen. 

Tienercarnaval bij Reimink

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Wilhelminastraat 78 
7721 CJ Dalfsen 
www.autoknobben.nl 

Eenvoudig
Efficient

Veilig

IT diensten voor het MKB

www.vangnet.it

Sprokkel Aanbieding!

Win een veiligheids

audit van uw 
netwerk

voor aanmelden en voorwaarden:

Zaal Restaurant “De Remise”

Op tafel krijgt u een eigen pizza oven voor 4 en/of 6 personen.

U bakt binnen 10 minuten uw eigen pizza en in de tijd dat u hem

opeet, is de volgende pizza alweer klaar.

Beleg uw pizzabodem met lekkere producten, zoals;

tomatensaus, kaas, ui, salami, ham, ananas, olijven,

paprika, champignons en/of pizzakruiden.

Onder het genot van een drankje,

kunt u gezellig bijkletsen.

Volwassene: € 14,95 p.p.

Kinderen € 7,95 p.p.

Exclusief drankjes.

Een dag van tevoren te reserveren

bij “De Remise”. (0572-393045)

Zaal/Restaurant 

“De Remise”

Schoolbosweg 10, 8141 PX Heino

zaalrestaurantderemise.nl, info@zaalrestaurantderemise.nl

U gastvrouw: Brigit van der Burg

U kunt zelf onbeperkt pizza’s maken en bakken!

LEUK EN LEKKEROM MET HET
GEZIN TE DOEN!

LEUK EN LEKKEROM MET HET
GEZIN TE DOEN!

8
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Zaterdagoptocht: het is één groot theater! 

Punterstraat 19
8152 CE Lemelerveld
T : 0572 - 37 26 20

Bloemendalstraat 1b
7721 AL Dalfsen
T : 0529 - 43 29 51

E : info@hulsmanadm.nl
W : www.hulsmanadm.nl

99943_Advertentie 180x60.indd   1 05-12-12   11:24

Al jaren is de zaterdagoptocht de aftrap van vier dagen 
carnaval in Lemelerveld. De optocht wordt ieder jaar langer 
en langer. Deze optocht is te vergelijken met het thema 
van dit jaar ‘Carnaval, wat een theater!’. Deelnemers laten 
ieder jaar weer een geweldig schouwspel zien aan het 
publiek. Een groter openluchttheater is er eigenlijk niet!

Wagenbouwers zijn al maanden in touw om wederom 
een prachtige creatie te maken. Carnaval is relatief vroeg 
dit jaar, waardoor er in korte tijd veel moet gebeuren 
om alles op tijd klaar te krijgen. De bouwgroepen doen 
hun best en zullen het publiek verrassen met hun eigen 
creaties. De optocht bestaat niet alleen uit grote wagens 
maar ook uit loopgroepen, individuen en kinderen. Alle 
deelnemers maken het samen tot één van de mooiste 
theaters van Salland. 

Om ook dit jaar weer een 
fantastisch theater door 
het dorp te laten gaan, 
roepen wij alle kinderen, 
individuen & tweetallen, 
kleine en grote groepen uit 
Lemelerveld en omgeving 
op om hun creatieve kant 
aan te spreken en een 
fantastische uitbeelding te 
bedenken en te maken. 
Iedereen veel succes, 
plezier en voorpret 
gewenst met de 
voorbereidingen van de 
optocht. Graag roepen 
wij u op om u vooraf 
aan te melden voor de 
optocht. Aanmelden kan via www.sprokkelaars.nl of via 
het aanmeldformulier dat verderop in deze magazine te 
vinden is.

Om 13.00 uur zal de carnavalsstoet zich in beweging 
zetten vanaf het Kroonplein. Vorig jaar is besloten om 
de route te wijzigen. Dit is zo goed bevallen dat de 
route dit jaar hetzelfde is als vorig jaar. De optocht is de 
aftrap voor vier geweldige carnavalsdagen in ons mooie 
Sprokkeldorp. Aansluitend worden de prijzen verdeeld in 
onze Residentie Reimink aan het Kroonplein. 

Aan iedereen een mooie optocht toegewenst en wij 
hopen u te mogen begroeten tijdens deze optocht. 
Voor meer informatie (aanmeldingsformulier & 
reglement) kijkt u op onze website www.sprokkelaars.nl.

Route optocht 2018
De start is bij Residentie Reimink. Vervolgens via 
de Kerkstraat de Ds. C. Keersstraat in, Hoogen-

boomstraat, wederom een stukje Ds. C. Keersstraat 
en dan aan het eind de Vilstersestraat in, 

overlopend in de Dorpsstraat waarna de ontbinding 
bij café ’t Hoekje zal zijn. De organisatie roept alle 

aanwonenden van deze route op om tijdens de 
optocht hun auto’s niet aan de straten te parkeren. 

Dank u wel alvast!

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Bingo samen met de Vrienden 
van de Sprokkelaars

Galerij der Ereleden CV de Sprokkelaars
Henk Jansen, Jo Tielbeke, Jo Kogelman en Gait Vrolijken:

Oprichters van de Carnaval in Lemelerveld.

Wim Kogelman: 25 Jaar lid van de Raad van Elf.

Wiecher Kleinlugtebeld: 25 Jaar discjockey tijdens de Carnaval.

Hans Schoemaker: 25 Jaar lid van de Raad van Elf.

Henk Klein Horsman: 25 Jaar verzorging Licht & Geluid.

Ieder jaar weer organiseren de Vrienden van de 
Sprokkelaars een carnavalsbingo. Deze wordt gehouden 
in Brugstede, maar is voor alle ouderen in Lemelerveld 
toegankelijk. Er worden diverse rondes gedraaid met 
leuke prijzen. Ook ludieke prijzen zullen er dit jaar weer 
voorbijkomen.

De Prins en zijn Raad van Elf doen uiteraard ook een 
aantal bingorondes mee. De Prins neemt natuurlijk de 
microfoon over van de bingomaster om een rondje 

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

Poggenbeltweg 17c

7448 PL  Haarle

T. 06 28 41 33 57

Info@meesterzreclame.nl

www.meesterzreclame.nl
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getallen voor te lezen. Met een grappige en vrolijke noot zullen zij 
samen met bloaskapel de Heujschudders deze middag aanwezig zijn.
Komt u ook? En doet u mee? U hoeft niet woonachtig te zijn op 
Brugstede of het Anker. Meedoen is in dit geval belangrijker dan 
winnen!
Samen zorgen we ervoor dat het een gezellige middag wordt!

De bingomiddag start om 15.00 uur in het Grand Café van Brugstede. 
Er wordt gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje. 

Voorafgaand aan de bingo organiseert Brugstede om 13.00 uur een 
heerlijk stamppotbuffet. Deelname daaraan staat open voor iedereen 
en de kosten zijn slechts € 12,50 p.p. 
Opgave is mogelijk t/m 7 februari via het e-mailadres: 
keukenbs@zorggroepraalte.nl of telefonisch via 0572-328070.
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A R C H I T E C T E N B U R E A U

multilight
DinsDag 13 februari 19.30 uur

toptechniek in logistiek Carnaval
9-10-11-12-13 februari 2018

verlichte

vrij entree

carnavals

Lemelerveld

L.J. Costerstraat 15, 
8141 GN Heino

Telefoon: 0572 391015

Snel online bestellen:
www.multilightholland.nl

Complete set 
met Multiled

Smart LED 
Pixel RGB Camaleon Camaleon LED

magazine Sprok MidPag 2018.indd   2 11-01-18   11:11



Omslag 2016.indd   1 06-01-16   11:43

Omslag 2016.indd   106-01-16   11:43

Drukkerij Van Asselt

www.drukkerijvanasselt.nl

Offsetdruk      Digitale druk / Print      Ontwerp

Veelzijdig

Poggenbeltweg 17c

7448 PL  Haarle

T. 06 28 41 33 57

Info@meesterzreclame.nl

www.meesterzreclame.nl

Kleuren

Lettertypes

HET woordbeeld

Font logo:
Intro Regular 

Font Family (tekst): 
Aileron 

pantone 
uncoated

pantone 
uncoated

355U

pantone 
coated

pantone 
coated

355C

009539

000000

C:  84
M:  12
Y:  100
K:  1

C:  100
M:  100
Y:  100
K:  100

R:  0
G:  100
B:  57

R:  0
G:  0
B:  0

full colour
(cmyk)

full colour
(cmyk)

beelscherm
(rgb)

beelscherm
(rgb)

hex
kleurcodes

hex
kleurcodes

Het woordbeeld is door het gebruik van een uniek lettertype in al z’n 

eenvoud heel herkenbaar en een basiselement in de huisstijl. Het is 

belangrijk dat het woordbeeld altijd op dezelfde manier gebruikt wordt.

Een aantal basis regels:

• het woordbeeld staat altijd op een witte achtergrond

• het woordbeeld mag niet vervormt worden

• het woordbeeld is altijd in een vast gestelde kleurstelling

Star Music
Tel. 06 - 55 77 47 60

www.rijschoolria.nl
Lemelerveld                   06-55 88 81 41

multilight
DinsDag 13 februari 19.30 uur

Carnaval
9-10-11-12-13 februari 2018

WWW.sPrOKKelaars.nl

OPtOcht

Lemelerveld, tel. (0572) 37 17 77
www.lenferink.com

carnavals

L.J. Costerstraat 15, 
8141 GN Heino

Telefoon: 0572 391015

Snel online bestellen:
www.multilightholland.nl

Complete set 
met Multiled

Smart LED 
Pixel RGB Camaleon Camaleon LED
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Canadastraat 9   8141AA  Heino  0572-391302 Info@BijNegen.nl 
 
 

1 UUR BOWLEN 
 

INCLUSIEF  
3 GANGEN KEUZE MENU VAN ONZE A LA CARTE KAART 

 

€ 29,50  
Per persoon 
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Multilight Verlichte Carnavals Optocht ons: 
“Verlichte Theater”

Complete set
met Multi LEDCamaleon LED

Smart LED Pixel

L.J. Costerstraat 15, 
8141 GN Heino

Telefoon: 0572 391015

Snel online bestellen:
www.multilightholland.nl

De Multilight Verlichte Optocht in 
Lemelerveld: wat kunnen we u er na 
twintig jaar nog over vertellen? Het 
is de meest mooie carnavalsoptocht 
van boven de rivieren met de beste 
carnavalsgroepen uit Salland en 
omgeving. De meest fanatieke 
carnavalsvierders die zich na vier 
dagen carnaval met hun creaties 
nogmaals van hun beste kant laten 
zien in ons ‘Verlichte Theater’.

Samen met onze hoofdsponsor 
Multilight, de specialist in het 
ontwerpen en produceren van 
professionele verlichting op 
kermissen, amusementsparken en 
sfeerverlichting rond de feestdagen 
in vele steden in Nederland. En dat 
al ruim 35 jaar. In combinatie met 
carnavalsvereniging de Sprokkelaars, 
de specialisten in het organiseren 
van een carnavalsoptocht en dan niet 
een gewone, maar één in het donker: 
de Verlichte Optocht. De organisatie 
staat, de sponsoren ondersteunen, 
de Vrienden van de Sprokkelaars 
helpen, de stamppot is geprakt en de 
worsten liggen al in het vet. Kortom: 
We zijn klaar voor ons ‘Verlichte 
Sprokkel Theater’.

De dames en heren wagenbouwers 
bouwen, vieren en verlichten het 
Carnaval. Wanneer een ander tijdens 
de carnavalsdagen ’s morgens 
de krant leest met een kop koffie, 
liggen deze mensen boven, op of 
onder een carnavalswagen om de 
lampjes zo zorgvuldig mogelijk te 
plaatsen en om het licht de ruimte 
te geven. Wanneer u denkt “laat mij 
maar even de confetti uit de kamer 
zuigen”, hangen deze mensen voor 
of achter lichtkabels om deze weg 
te werken. Wanneer het publiek 
denkt “we nemen een flink bord 
spaghetti, alvorens te vertrekken 
naar het verlichte Sprokkeldorp”, zijn 

de wagenbouwers nog bezig met 
de laatste voorbereidingen met een 
rookworst in de hand en wat stamppot 
in de broekzak. Geconcentreerd tot 
het startsein, een helpende hand aan 
je collega-wagenbouwer: samen op 
weg naar de carnavalsfinish.

Kort willen we ze even aan u 
voorstellen: Brasil, de Paria’s, Simpel  
en Dwarsweg & Co uit Lemelerveld. 
‘t Giet Vedan, Zeg ik niet en de 
Pullevullers uit Heino. Stoepsnoevers, 
de Klaplopers en de Malloten uit de 
Boskamp. 
Het is een unieke samenwerking 
van deze deelnemende wagen-
bouwgroepen. Zij geven de optochten 
in de Boskamp, Heino, Raalte, Wijhe, 
Vilsteren en Lemelerveld glans en 
verlichten deze presentaties naar 
eenzame hoogte in het Sprokkeldorp. 
De carnavalsgroepen die meedoen 
aan de verlichte optocht vormen 
verschillende teams, maar 
gezamenlijk een eenheid. 

Wij als Sprokkelaars zijn er dan ook 
trots op dat zij zich aan u willen 
presenteren in ons ‘Verlichte Theater’. 
Hier doen wij het voor, hier doen de 
wagenbouwers het voor en samen 
doen wij dit voor de tienduizenden 
bezoekers en carnavalisten uit 
Salland en wijde omgeving.

De Multilight Verlichte Carnavals 
Optocht vertrekt vanuit de Nieuw-
straat. Om 19.30 uur wordt stuk 
voor stuk een defilé gegeven op 
het Kroonplein. Hierna 
zet de optocht zich in 
beweging richting de 
Vilstersestraat, de 
Waterinkweg en de 
Ds. C. Keersstraat. 
Vervolgens draaien 
de wagens de 
Kerkstraat op waar 

de duizenden lampjes voor een 
schitterende weerkaatsing zorgen in 
het Overijsselse Kanaal en eindigt 
weer op het Kroonplein, waarna we 
met zijn allen kunnen zeggen: “Wat 
een theater!”.

Wij kunnen u wel van alles vertellen, 
maar hier geldt gewoon: je moet het 
zelf ervaren, zien en aanschouwen! 
Het geluid, de verlichting en de 
creaties vormen samen een optocht 
die je absoluut niet mag missen. Dus: 
komt allen en sluit carnaval 2018 af 
in het Sprokkeldorp en bij Reimink 
de Residentie van de Sprokkelaars. 
Hier kunt u na de optocht nog even 
lekker nagenieten van een kop koffie, 
een alcoholische versnapering en 
een stevige avond carnaval met de 
Sprokkelaars!

Het zijn zware dagen voor de 
deelnemers en als publiek kunt u 
ze verlichten. Door uw komst, door 
saamhorigheid door uw warmte en 
door een daverend applaus! Wij zien 
u dan ook graag op dinsdagavond 
13 februari 2018 bij ons: “Verlichte 
Theater”.

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Alaaf, alaaf !
Laat vastenavond je niet ontschieten,  

bij Jan Steen nog even flink eten,  
drinken en genieten!

 

WWW.RESTAURANTJANSTEEN.NL

Jan Steen Heino • 0572 395 884
heino@restaurantjansteen.nl

 

Baileystraat 2E | 8013 RV Zwolle |  michel@koenadvies.nl |  06 16 12 18 10 

koenadvies.nl

Bouwkundig Adviesburo

Bouwkundig Adviesburo

Geopend van dinsdag tot en met zaterdag

van 16.00 tot 20.00 uur en

zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

's Maandags gesloten.

Molenweg 2  -  8141 NS Heino
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Aan ex-Prins Koos de Laatste en Prins Jubel de eer 
een nieuwe Prins te vinden voor carnaval 2007. Koos 
de Laatste (Koos de Vries) hield zich destijds ook al 
bezig met de uitstraling van Residentie Reimink. Hij 
zocht een Kever cabrio. Buurman Mark Krisman was 
de aangewezen persoon eens mee te gaan om te kijken 
naar een dergelijk glimmend exemplaar. 

Koos nam hem mee 
naar Heeten. Bij het 
naderen van de locatie 
zag Mark, de zwarte 
bestelbus van toen 
nog Prins Jubel staan. 
“Whahaha ja hoor, ik 
heb hem door, JA doe 
ik!!!”, was de reactie 
van Mark. “Maar je 
weet niet eens wat 
er komt”, zei Koos. 

“Jawel” zei Mark. Hij was overtuigd. En inderdaad, 
Jubel stapte uit de bestelbus en het complot was 
ontmaskerd. Mark zei direct ja op de vraag of hij de 
meest roemrijke dorpse taak op zich wilde nemen. 
Een periode van geheimhouding en mooie momenten 
achter de Prinselijke schermen was aangebroken. 
“Wat een lastige periode”, aldus Mark, die graag 
gonzende woorden over zijn tong laat rollen als het om 
Prinsenspeculaties gaat. 

De dag van de waarheid brak aan. Mark ging, zoals 
vrijwel elke zaterdag destijds, in zijn oude kloffie naar de 
wagen van Brasil. Die ochtend kwamen zijn maten Tino 
en Frank eens even poolshoogte nemen. Dat deden 
ze anders nooit. Met een bluffende houding vroegen 
ze Mark of hij zijn schoenen al had gepoetst voor de 
gala-avond. Dit waren billenknijpende, zenuwslopende 
momenten voor de aanstaande Prins. Die middag 
moest er nog een locatie geregeld worden om het 
feest voor de zondagmiddag te kunnen vieren. Bij de 
schoonouders van Mark aan de Zennepweg moest 
het gebeuren, alleen wisten zij nog van niks. Na een 
bezoek, met het verklappen van het grote geheim 
aan de familie Tuïnk, was de locatie snel geregeld. De 
ouders van Mark, Joop en Diny, kregen de primeur! Zij 
zagen de Sprokkelkrant als eerste. Met trots verzamelde 
een ieder zich bij Reimink en/of de familie Groote 
Bromhaar. Mark zelf was gewoon, zoals elk jaar, in 
de zaal, echter moest het moment van vertrek er toch 
een keer van komen. Hij vertrok met de woorden: “Ik 
ga me omkleden!”. En daar was niets aan gelogen. 
Bij Brasil, waar Mark al jaren de kar trok, gonsde het 
al de hele dag. Mark zou de nieuwe Prins wel eens 
kunnen worden. Toen er een grote groene kikker op het 
podium verscheen, was het voor velen duidelijk. Brasil 
verzamelde zich voor het podium en de Residentie 
veranderde in een ware heksenketel op het moment dat 
Mark uit het kikkerpak verscheen. Het werd een lange 
overweldigende avond voor Mark en de rest van de 
familie. De zondagmiddag daaropvolgend werd er ook 
eentje uit het boekje. De Sprokkelaars, grote families, 
wagenbouwers en vrienden waren allemaal van harte 
welkom in de werkplaats van de familie Tuïnk. 

Na drukke weken met buurtbezoeken en bij Brasil waar 
Mark, zoals gewoonlijk het spuitwerk ook nog eens voor 
zijn rekening nam, begon het Carnaval op nostalgische 
wijze. Diny Krisman verzorgde de snert voor de raad 
bij Mark onder de carport. Ook bijzonder was het feit 
dat Mark de Prinsenwagen mocht beklimmen, welke hij 
zelf enkele jaren ervoor gespoten had. Vervolgens kon 
hij de optocht een keer zelf aanschouwen. Dit werd als 
heel bijzonder ervaren. Niet alleen het Lemelerveldse 
wagengeweld, maar ook juist de kleine kneuterigheid 
van vele eenlingen of duo’s sprongen hem in het oog. 
Dit deed zijn carnavalshart nog sterker verwarmen. De 
zaterdagoptocht werd afgesloten met een groot feest 
in de Residentie. De prijzen werden verdeeld over het 
Sprokkeldorp en de Piepenplas, namelijk een derde prijs 
voor De Stoepsnoevers, de tweede ging naar Brasil en 
de grote winnaar die middag waren de Paria’s. 

Zondagmorgen werd een vroege. Na het ophalen van 
de winnaars van de aanmoedigingsprijs mocht het 
Prinselijke paar aanschuiven bij de brunch. Ook dit was 
voor hem weer eens wat anders dan het begeleiden van 
de grote loopgroep van Brasil in en naar Raalte. Nadat 
de rondjes rond de kerk in Vilsteren gereden waren, 
stond Prins Mark de Eerste met zijn twee nestoren 
Michel en Oskar een heuse ontvoering te wachten. Voor 
de Residentie stond een hele lange witte limousine, 
hierin werden ze vervoerd naar Raalte, alwaar ze naar 
het podium van De  Leeren Lampe werden geloodst. 
Nietsvermoedend kreeg Mark de top drie van de grote 
wagens op een briefje onder zijn neus geschoven 
en mocht hij zijn eigen Brasil de eerst prijs van de 
grote Sallandse optocht overhandigen. Het was een 
onvergetelijke middag voor hem en heel Brasil. 

Na een knotsgekke zondagavond voor de echte 
doorzetters, werden maandagmiddag alle kinderen bij 
de Residentie ontvangen voor het kindercarnaval. De 
raad gaat op maandagavond traditiegetrouw uit eten. 
Ditmaal werd de chinees in Raalte aangedaan. Het 
Raalter uitje mocht niet te lang duren, want een gezellig 
gevulde zaal van onze eigen Residentie stond te popelen 
om ouderwets Lemelervelds carnaval te vieren. 

Waar een gemiddelde Prins op de dinsdagmorgen 
eventjes tijd krijgt om bij te slapen voor een grandioze 
slotdag en -avond, vond Mark het maar zonde van de 
tijd. Hij kon net zo goed wel eventjes in de ‘oale bokse’ 
naar Brasil om te helpen met het lampen draaien. Na 
de betoverende lampjesparade mocht de Brasiliaanse 
Prins wederom de grote beker overhandigen aan zijn 
eigen cluppie. Het werd een lange laatste avond met 
een muzikale nazit. Het hele instrumentarium van 
Bloaskappel de Heujschudders werd door de raad 
onder handen genomen en de meest valse noten 
schalden door het voorcafé van de Residentie. Met 
alleen nog een haringhap voor de boeg kon Mark 
terugkijken op een overweldigende Prinsentijd. Samen 
met Natalie heeft hij met volle teugen genoten van het 
carnaval, net als de Sprokkelaars en carnaval vierend 
Lemelerveld dat deden met hen. Zoals je eigen motto 
luidde: Je liet je gaan, je deed maf, dit carnaval 2007 
ging het dak eraf!

Met de Sprokkelaars terug in de tijd: 
2007 Prins Mark de Eerste

27
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■ diverse interieurs mogelijk

■ 15 jaar garantie

■ opmeetservice

■ 67 verschillende deurkleuren

■ 18 spiegelglasdeuren

■ hoogte tot 280 cm

■ voor meer informatie, 

■ kijk op www.raffito.com

gratis montage
maatwerk schuifdeuren t/m 12 februari* 

Openingstijden:
ma-do 09.00-19.00 uur
vrijdag  09.00-20.00 uur
zaterdag 08.30-17.00 uur

Multimate Lemelerveld

Kerkstraat 27
8151 AP  Lemelerveld 
T (0572) 37 12 31
www.multimate.nl

* Vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt

      

Brugstraat 10
8102 ES  Raalte
Tel. 0572 - 353849

Kwaliteits Stomerij
1 uur service

Boshuizen Motor
Service

Tjalkstraat 11E • Raalte
(0572) 37 16 62

In- en verkoop van motoren.

Groot en klein onderhoud aan uw motor.
(maatwerk) Inbouw van accessoires.

Vûlle plezier in Sprokkeldorp!

 http://www.boshuizenmotorservice.nl
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Smaakmakers uit de optocht: De Korkies
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Voor deze rubriek hebben we dit jaar een uitstapje 
gemaakt naar Raalte. Wij zijn op bezoek geweest 
bij De Korkies, die aankomend jaar voor de derde 
keer meedoen in de categorie ‘grote loopgroepen’ in 
Lemelerveld.

Op een doordeweekse avond waren wij welkom op 
de bouwlocatie bij de familie Velderman in Raalte. We 
werden hartelijk en blaffend begroet door Korkie: de 
hond van de familie. Een aantal leden was druk bezig 
met het uitwerken van het thema voor het komende 
carnaval: ‘De Korkies in het verre Oosten’. De koffie 
stond klaar en we namen plaats in de luxe kantine, 
welke voorzien is van een complete bar en een grote 
houtkachel.

Terug naar het begin. De Korkies zijn zes 
jaar geleden ontstaan uit een groep vrienden 
en een paar vrienden van vrienden en 
vriendinnen. Nu bestaan ze uit ongeveer zes 
vriendengroepen. Korkie komt van Klojo. 
Oftewel: je bent niet goed wies. Dat vonden ze 
wel een geschikte carnavalsnaam! De groep 
bestond destijds uit ongeveer 30 leden. Nu, 
zes jaar later, uit ongeveer 65 leden, variërend 
van 18 tot 34 jaar. Opgemerkt wordt dat dit 
ook het maximale aantal leden is dat de groep 
wil hebben. Spontane aanmeldingen komen 
geregeld voor, maar kunnen helaas niet altijd worden 
toegelaten. Aanwas via kinderen van de huidige leden 
is natuurlijk altijd welkom. Door de jaren heen hebben 
De Korkies in verschillende optochten meegedaan 
met de thema’s: Plee-Mobiel, Sesamstraat, Lego, Met 
carnaval houden wij onze eigen afvalrace, De Korkies 
live op uitzending en Wij maken ons op voor de strijd. 

Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies. 
Deze verrichten ieder hun eigen werkzaamheden. Zo 
is er een technische-, kleding-, feest- en loopgroep 
commissie. Voor het bedenken van het thema kan elk 
lid ideeën aandragen. Hiervoor wordt er elk jaar een 
avond gepland waar de ideeën worden gepresenteerd 
en toegelicht. Het idee met de meeste stemmen wordt 
dan het thema voor het aankomende carnaval en 
wordt verder uitgewerkt. Een belangrijk punt voor het 
thema is dat er rekening mee wordt gehouden dat 
men tijdens de optocht het publiek kan vermaken door 
middel van interactie. Het hoeft geen actueel thema 
te zijn, maar het moet de mensen wel aanspreken en 
het moet natuurlijk herkenbaar zijn. De Korkies doen 
dus mee met de ‘grote loopgroepen’, maar hebben 
daarnaast ook nog een wagen om hun thema nog 
meer uit te beelden. Deze wordt eveneens gebruikt 
voor de muziek.

Na de Stöppelhaene start de groep met het uitwerken 
van het thema. In de eerste weken is er meestal een 
vaste kern van tien mensen bezig met het bouwen van 
de wagen. Voor het bouwen worden verschillende 
materialen gebruikt, zoals hout, ijzer, gaas en papier-
maché. Zodra er geplakt kan worden, wordt het 
drukker in de schuur en loopt er ongeveer veertig 
man. De overige leden lopen alleen mee tijdens de 
optochten.

De dames zijn voornamelijk druk met het maken van de 
pakken. Dit wordt ook allemaal zelf gedaan door de leden. 
De leden trekken niet alleen in deze periode veel met 
elkaar op. Ook door het jaar heen gaan ze samen naar 
verschillende feesten. Of ze organiseren zelf een feest 
op hun bouwlocatie. Het jaar rond minimaal één keer 
per twee maanden en na de préparty op de 11e van 
de 11e zelfs één keer per drie weken. Ook is er elk jaar 
een open dag waar iedereen welkom is. Gezelligheid 
staat voorop! De Korkies zijn ook niet te beroerd om 
te helpen op een feestje, om zo wat geld voor hun 
vereniging binnen te halen. Zo helpen ze in de feesttent 
in Mariënheem en met het opruimen en afbreken bij 
het festival Ribs en Blues. 

En dan is het zover: het carnavalsweekend. Op vrijdag 
trapt men af bij hun hoofdsponsor 'De Gouverneur' 
in Raalte. De eerste jaren deden De Korkies mee aan 
de optochten in Raalte en in Wijhe. Via bekenden 
uit Lemelerveld kwamen ze in het Sprokkeldorp. Er 
ging zelfs een stemming aan vooraf onder de leden, 
waarbij de meerderheid koos voor Lemelerveld. Tot 
op heden hebben ze hier geen spijt van gehad en ook 
aankomend jaar doen ze weer mee. Na afloop van de 
optocht blijven de meesten nog feesten bij Reimink en 
vertrekken ze rond 21.00 uur met een volle touringcar 
weer naar Raalte, om de avond af te sluiten bij De 
Gouverneur.

Op zondag volgt natuurlijk de optocht in Raalte, waar 
ze elk jaar hoge ogen gooien. Op de vraag wat ze ervan 
vinden dat er bijna geen wagenbouwers uit Raalte 
meer deelnemen aan de Raalter optocht, geven ze als 
antwoord dat ze dit natuurlijk erg jammer vinden en het 
leuker zou zijn dat er meer deelnemers uit Raalte zouden 
zijn. Iemand opperde: “Raaltenaren zijn van nature een 
‘beetje lui’ en zouden ook ‘niet handig’ zijn”. Maar hier 
kunnen ze dan weer trots op zijn: “Raaltenaren kunnen 
beter feesten dan zelf een creatie maken!”.

Na de zondagse optocht viert men samen het carnaval 
verder in Raalte. Aan de verlichte optocht doen de 
Korkies (nog) niet mee, maar de vaste kern komt 
dinsdagavond wel altijd kijken, om daarna het carnaval 
af te sluiten in Residentie Reimink.

De Korkies is een gezellige groep en de leden zijn 
kameraden van elkaar geworden. Wij wensen ze 
veel succes met de laatste loodjes en zien jullie in 
Lemelerveld. 
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P a r a l l e l s t r a a t  1
8 1 5 2  B D  L e m e l e r ve l d
0 5 7 2  -  3 7 1 4 0 8
i n f o @ t e n b ro e ke . n l
w w w. t e n b ro e ke . n l

STOP MET DROMEN…
LOOP BINNEN VOOR EEN GOED ADVIES!

Enthousiasme is Aanstekelijk! 

RUWVOEDERHANDEL EN TRANSPORTLEMELERVELD

Openingstijden uitsluitend: Zaterdag: 9.00-12.00 uur
Contant betalen. Pinnen niet mogelijk.

Mobiel: 06-53146188           Tel.: 0572-371648

A R C H I T E C T E N B U R E A U
A R C H I T E C T E N B U R E A U

H e i n o  |  w w w. t h e c i t a d e l c o m p a n y. c o m
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Uit de oude doos: Zaterdagoptocht
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We gaan terug naar eind jaren ‘60 begin jaren ‘70. Het 
carnaval in Lemelerveld was al een aantal jaren een 
feit en het trok in de weekenden volle zalen in alle 
plaatselijke horecagelegenheden. Toch miste men 
wat aan het Lemelerveldse carnaval als men keek naar 
de grote plaatsen in Overijssel waar carnaval gevierd 
werd. Een optocht hadden ze in die tijd namelijk al in 
veel plaatsen. Er volgde een overleg en besloten werd 
dat Henk Jansen en Wim Reimink naar Oldenzaal 
zouden gaan om daar informatie te vergaren voor 
de Lemelerveldse optocht. Daar werd, tijdens een 
gezellig overleg, besproken wat er allemaal kwam 
kijken bij het organiseren van een optocht. Al deze 
informatie werd meegenomen naar Lemelerveld en in 
een draaiboek uitgewerkt.

Ontstaan
Het was de heren al snel duidelijk dat de optocht 
in Lemelerveld er moest komen. Het startpunt zou 
bij Horecahuis Jansen zijn. Dat was makkelijk voor 
de organisatie. Zij konden binnen de deelnemers 
verwelkomen en de deelnemers hadden een 
mogelijkheid om nog een laatste keer naar de wc te gaan. 
Maar tevens was het een, bleek later, ideale plek voor 
het opbouwen van de wagens. De ABTB had namelijk 
een hal met een plat dak en vanaf dat dak konden heel 
makkelijk de koppen en de bovenste gedeeltes op de 
wagens gezet worden. Bij Jansen kregen de deelnemers 
allemaal ballonnen met helium erin aangeboden, zodat 
de stoet één kleurig geheel vormde. Ook versierden 
vele wagenbouwers hun wagen er nog extra mee. 
Besloten werd dat de route van de optocht langs de 
horecagelegenheden van Lemelerveld moest gaan. De 
start, met de Prins voorop in een koets, was bij Jansen 
aan de Schoolstraat en ging via Reimink in het centrum 
en Reimink op het Heidepark weer terug naar Jansen, 
waar de prijsuitreiking was. 

Deelname
Op de vraag aan de geïnterviewden of de animo 
voor een optocht direct groot was, hebben we geen 
duidelijk antwoord gekregen. Wel werd verteld dat 
ze bij verschillende verenigingen aanklopten om te 
vragen of ze mee wilden doen. De jeugd werd via de 
jeugdsoos enthousiast gemaakt en dat resulteerde zelfs 
in drie wagens voor de optocht. Ook destijds waren er 
al meerdere deelnemers met grootse plannen, maar ook 
eenvoud kende in die jaren al een hoog humorgehalte. Zo 
was er een deelnemer met een platte wagen met alleen 
een ei erop. Op de wagen stond verder de tekst: “Ei van 

Columbus”. Ook was er in de beginjaren iemand met een 
platte wagen die er zo uitzag alsof er een ongeluk (val) 
mee gebeurd was. “Kar-na-val” stond er op de zijkant. 
Natuurlijk werd er in die jaren ook al gebruikgemaakt 
van de actualiteiten uit dat jaar. Zo was het WK voetbal 
in 1974 een onderwerp dat in de optocht werd gebruikt. 
Het was de eerste wagen met draaiende koppen erop. 
Met meerdere mensen was er aan de wagen gewerkt 
en iedereen had zo zijn eigen taak. Zo was er iemand die 
de mechanieken voor de draaiende koppen maakte en 
waren er mensen die het papier-maché op de koppen 
aanbrachten en later de boel schilderden.

Muziek
Naast wagenbouwers, loopgroepen en eenlingen 
moest er natuurlijk ook muziek in de optocht. Echter 
hadden ze in die tijd natuurlijk nog geen grote 
geluidsinstallaties. Er werd een beroep gedaan op 
onze plaatselijke muziekvereniging Polyhymnia. Zij 
konden maar op één plek tegelijk zijn in de optocht, 
dus werd het Boeren- en Tirolerkapel ‘The Combines’, 
een veelgevraagd orkest op bruiloften en partijen uit 
Wijhe, gevraagd om mee te doen aan de optocht. Er 
werd ergens een platte wagen uit de schuur getrokken 
en daar zaten ze op. Tijdens één van de optochten 
was het eens zo koud dat Polyhymnia eerder uit de 
optocht moest vanwege vastzittende ventielen. Deze 
waren door de lage temperaturen vastgevroren in de 
blaasinstrumenten. Uiteindelijk heeft de drumband de 
optocht verder alleen afgemaakt. In dat jaar waren er 
verschillende vrijwilligers nodig om de optochtroute 
sneeuwvrij te maken. De bezoekers van de optocht 
kregen een Beerenburgje aangeboden tegen de kou.

Verdere verloop van de optocht naar heden
Op een gegeven moment zat er een dip in het 
aantal deelnemers en bezoekers van de optocht. 
Daarom werd een samenwerking aangegaan met de 
carnavalsvereniging uit Heeten, die op zondags een 
optocht hadden. Zij kampten daar met hetzelfde probleem. 
De Lemelervelders deden zondags mee in Heeten en wij 
kregen er Heetense deelnemers op de zaterdag voor terug. 
Dit was een leuke oplossing voor beide dorpen. Dit was 
echter maar van tijdelijke duur. De bezoekersaantallen 
liepen na een aantal jaar namelijk weer terug, doordat 
de kwaliteit van de wagens achteruit ging en de jeugd 
de optocht destijds al gebruikte om ‘in/voor te drinken’ 
voor de zaterdagavond. De optocht bestond grotendeels 
uit wagens met enkel en alleen een soort bar en alcohol 
drinkende jeugd erop. Voor het publiek werd het steeds 
minder leuk. De optochtcommissie van de Sprokkelaars 
besloot dat de deelnemers geen alcohol meer mochten 
drinken en er werd een gesprek aangegaan over de 
kwaliteit van de wagens. Geleidelijk aan resulteerde dit 
in een toename van de kwaliteit van de wagens en in 
een optocht zoals we die tot op de dag van vandaag nog 
kennen. Een welkome aanvulling was de samenwerking 
met de Piepenplassers uit Vilsteren. 

De vele deelnemers, het enthousiasme van deze 
deelnemers en het publiek langs de route geven aan 
dat het een goede zet is geweest om een optocht aan 
het carnaval toe te voegen en we hopen de optocht in 
Lemelerveld nog jaren in ere te houden. 
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Kinderdagverblijven op het platteland van Luttenberg

BSO locatie bij de sporthal
Uniek voor Luttenberg, Lemele en Lemelerveld

Vrij spelen in een ruime omgeving!

www.schanebroekkie.nl

www.develdhoek.nl

Lemelerveldseweg 37

8141 PS  Heino

T 0572 39 39 96

E info@develdhoek.nl

El ke woensdag en donderdag!!

3-gangen menu 
van €24,75 p.p.

voor €19,75 p.p.

(reserver ing gewenst)

    Tot ziens, 
Jo en El len Lipman

 

KluSSenService AW

Verbouw Onderhoud Renovatie     www.klussenserviceaw.nl

MATERIEEL BV 
HARMSEN 

 

SCHAFTWAGENS - UNITS - CONTAINERS 

 
 

Harmsen Materieel BV -  Ambachtsweg 11 - 8152 BA Lemelerveld   Telefoon +31 (0) 572 85 04 61 -  info@harmsenmaterieel.nl - www.harmsenmaterieel.nl 
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Tijdens de donkere dagen voor de kerst, in een hevige 
sneeuwbui (code rood) gingen we langs bij de groep 
´Zeg ik niet´ uit Heino. Zij bouwen aan de Berkendijk. 
Ook enkele ´Zeg ik niet’-leden hadden de tocht door de 
sneeuw getrotseerd voor ons interview. Na een kijkje 
te hebben genomen bij de wagen, namen we plaats 
in de kantine.

‘Zeg ik niet’ doet sinds 2013 mee aan de optochten 
in Heino, Raalte en Lemelerveld. Het eerste jaar 
bestond de groep uit vijf leden. Dit waren kameraden 
van elkaar. Ze hadden samen drie jaar bij de Gaagies 
gezeten, dit is de Jeugdraad van de Sökkestoppers 
uit Heino. Een aantal is ook Jeugdprins geweest. Het 
carnavalsbloed zat er dus al vroeg in en meedoen 
aan de optocht was dan ook vanzelfsprekend. Het 
eerste jaar deden ze mee met een trekker met een 
aanhanger, met het thema ‘WK in Brazilië’. Momenteel 
telt de vereniging 71 leden, waarvan 48 meiden. Hier 
zal menig groep jaloers op zijn! De leeftijd varieert van 
15 tot ongeveer 20 jaar.

Vanaf het eerste jaar bouwt ‘Zeg ik niet’ aan de 
Berkendijk. De oprichters hadden hier ook hun keet 
staan, dus een locatie was snel geregeld. Echter was 
dit toen nog een open kapschuur. Er kon hier wel 
gelast worden. Het plakken en verven van de creaties 
moest, in verband met de weersomstandigheden, 
ergens anders gebeuren. Hiervoor zijn ze in de 
afgelopen jaren uitgeweken naar een locatie aan de 
Lemelerveldseweg. Sinds vorig jaar hoeft dit niet 
meer, omdat ze een deel van de kapschuur hebben 
afgetimmerd. Nu kunnen alle werkzaamheden op één 
locatie plaatsvinden. 

‘Zeg ik niet’ start elk jaar in het laatste weekend 
van september, het weekend na Kachel FM. De 
voorbereidingen, zoals het bedenken van het thema 
en het maken van een tekening, gebeurt in de 
zomermaanden. Er wordt voor de vaste bouwgroep 
een avond georganiseerd om ideeën uit te wisselen. 

Volgens de leden ontstaan de beste ideeën vooral 
na de koffie. Vervolgens is de groep nog één of twee 
avonden nodig om het thema uit te werken. Tevens 
wordt er dan een ontwerp gemaakt.

Dan is het zover: het begin van een nieuw 
carnavalsseizoen. Er is vooral een vaste groep van 
ongeveer vijftien jongens. Zij maken de constructie, 
lassen en zijn verantwoordelijk voor de bewegende 
onderdelen. Ze zijn vooral op doordeweekse avonden 
bezig, aangezien bijna iedereen werkt op zaterdag of 
moet voetballen. Vanaf de kerstvakantie wordt het 
drukker, omdat er dan volop geplakt kan worden. 
Carnaval komt dichterbij en iedereen wil zijn of haar 
steentje bijdragen. Een groep meiden houdt zich bezig 
met de kleding voor de loopgroep. Hier mogen de 
jongens zich sinds dit jaar niet meer mee bemoeien. 
Ook bedenken zij enkele dansjes op de muziek die 
tijdens de optochten wordt afgespeeld.

Dan kan eindelijk het carnavalsweekend beginnen. De 
vrijdagavond blijven de leden in de schuur om daar 
alvast in de stemming te komen voor de komende 
dagen. Zaterdagochtend verzamelt men bij de schuur 
en worden de creaties naar het bedrijventerrein in 
Heino gebracht. Na de optocht gaat men naar Bij 
Ne9en voor de prijsuitreiking en het carnavalsfeest 
dat daar losbarst. De volgende ochtend vroeg uit de 
veren, want rond een uur of negen moet alles naar 
Raalte. Vorig jaar behaalden ze de 9e prijs in de 
categorie ‘grote wagens’. Een mooie prestatie na een 
aantal maanden klussen.

Dit jaar wordt het derde jaar dat ‘Zeg ik niet’ meedoet 
aan de Multilight Verlichte Optocht in Lemelerveld. Een 
hele mooie afsluiter van de carnavalsdagen. Vooral de 
lol die je met elkaar hebt tijdens het aanbrengen van 
de verlichting is fantastisch. Elk jaar wordt er nieuwe 
verlichting aangeschaft. Zo hebben ze afgelopen 
jaar verlichting van de Sloepzoepers uit Broekland 
overgenomen. Op deze manier kunnen de wagens 
nog beter verlicht worden. Tussen de werkzaamheden 
door gaat men nog naar het Bouwersbal. Deze avond, 
de maandagavond, is speciaal voor de wagenbouwers 
uit Heino, samen met hun Raad van Elf.

Buiten de carnaval om doen de leden van ‘Zeg ik niet’ 
mee aan verschillende activiteiten, zoals het Brasil 
beachsoccer toernooi, de K&K Kromme Poten Cup en 
het Open Volleybaltoernooi. Ze trekken dus ook buiten 
de carnaval veel met elkaar op.

Tot slot: het is knap om te zien wat deze jonge groep 
het publiek laat zien. Het niveau gaat elk jaar weer 
omhoog en wij vinden het fantastisch dat ze ook 
dit jaar weer meedoen met de Multilight Verlichte 
Optocht. Wat het thema dit jaar is? Dat houden wij nog 
even geheim. Dit is met de carnaval te bewonderen in 
Heino, Raalte of Lemelerveld.

‘Zeg ik niet’ bedankt voor de gastvrijheid en succes 
met de laatste loodjes!

Wagenbouwers uitgelicht: 
Carnavalsvereniging ‘Zeg ik niet’ uit Heino

33
Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

magazine Sprok 2018.indd   33 11-01-18   11:19



34

◗	 Verkoop van personenwagens

 en lichte bedrijfswagens

◗	 reparatie en onderhoud

 in de ruimste zin van het woord

◗	 StoringSdiagnoSe-SpecialiSt

 met de modernste Bosch apparatuur 

 voor alle merken
◗	 gratiS leenauto

www.flik.nl
(0572) 37 25 19
Ambachtsweg 26

8152 BA  Lemelerveld

flik.indd   1

24-12-14   07:27

Handelsweg 16 - 8152 BN  LemelerveldT (0572) 37 24 92
www.autoschadelemelerveld.nl

Specialist in 
tuin- en  parkmachines:

• ZITMAAIERS
• LOOPMAAIERS
• BOSMAAIERS

L.J. Costerstraat 1 - 8141 GN Heino
tuinpark01@live.nl

www.edwinvandersteege.nl

Telefoon: 06 55 95 80 28

Gerben Evers

Hoogenboomstraat 39 

8151 BM Lemelerveld

06 - 46 13 35 71

Fax (0572) 36 20 87 

E-mail: info@evers-ted.nl 

magazine Sprok 2018.indd   34 11-01-18   11:19



De Heujschudders zijn natuurlijk ook dit jaar zeker weer 
van de partij. Met veertien superenthousiastelingen 
maken wij dit jaar het theater weer compleet. 

Met onze Spaanse gitaren in een hutje op de hei met 
alleen maar schoenen aan gaan wij feesten tot laat 
in de avond. Dan 
kunt wülle mooi 
deurdonderen op 
de borsicka polka 
en kunnen daarna 
samen zeggen: “it’s 
a beautiful day!”. 
Want daar in die 
woonboot en daar 
boven in de bergen: 
daar brandt het 
zand.

Carnaval is voor ons 
echt het hoogtepunt 
van het jaar en 
omdat ie zo mooi is, 

Bloaskapel de Heujschudders

35

krijg jij die lach niet van mijn gezicht. Daarom zeggen 
wij namens de Heujschudders liever te dik in de kist, 
want iedereen doet het. 

En ik meen het, leef nu het kan, samen met de 
hoofdman en Marianne. En ga door totdat lieve 

Mathilde in Funky 
Town is aangekomen. 
Dan beloven wij 
Heujschudders dat wij 
nooit meer dronken 
zullen wezen… 
Alhoewel: Mama woar 
is mien pils!

Namens ons, bloaskapel 
de Heujschudders’, voor 
u allen een fantastisch 
carnaval 2018 gewenst.

Muzikale groet’n 
‘Bloaskapel de 

Heujschudders'

Raad van Elf C.V. de Sprokkelaars

Roy vd Berg, Sander Boerkamp, Johann Boksebeld, Björn Cents, Ronnie Duteweerd, Oskar Elders, Marcel 
Harmsen, Arno Hoonhorst, Tobias de Groot, Koen Heitbrink, Edwin Hondeveld, Michel Koenjer, Mike vd 
Kolk, Jort Krisman, Sander Kruiper, Dennis Nijenhuis, Pascal Ogink, Frank Overgoor, Hans Schoemaker, Niels 
Schrijver, Arno Slagman, Richard vd Sligte, Robert Valk, Marco Veltmaat, Robin Vlierman, Wilfred Waaijerink, 
Rob Westemeijer, Peter Woolderink. Secretaresse: Kim Eilert.

Werkgroep Kindercarnaval 2018:
Anne van Beesten, Ineke Brok, Dianne Hofman, Dionne Hogeboom, Christel Kappert, Jacqueline van Schooten, 
Marianne Timmerman, Kaya van Tongeren, Jacqueline Visscher.

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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Keizersveldweg 8 | 8106 AG  Mariënheem | Telefoon (0572) 35 38 53 | Fax (0572) 35 14 70

www.kleinlangevelsloo.nl

■ APK keuringsstation
■ Verkoop alle merken auto’s
■ Ook levering alle merken auto’s
■  Onderhouden en reparaties  

alle merken auto’s
■ Schadereparaties en taxaties  
    alle merken auto’s
■ AIRCO SERVICE

Uw adres voor:

Weerdhuisweg 13 A, 8152 DN Lemelerveld   E. info@kemerinkwatertechniek.nl

T. +31(0)572 - 37 32 08 M.+31 (0)6 54 28 27 56  I.  www.kemerinkwatertechniek.nl 

W W W. P I E P E N P L A S . N L

C a r n ava l 
Vilsteren
~ ALTIJD GEZELLIG ~

Vrijdagavond:
- Wir sind Spitze -

Zaterdagavond 
- BLACK TIE 

MONKEY SQUAD -

Zondagmiddag 
Gezellige optocht
- One Two Trio -
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Wist u dat wij:

kunnen Lasergraveren en

Beeldschermen verhuren?
Wist u dat wij:

kunnen Lasergraveren en

Beeldschermen verhuren?

Dalfsen
tel: 06 - 15 51 86 55

Lemelerveld
tel: 06 - 29 02 15 70

email:  info@rijschool-buurman.nl

web:  www.rijschool-buurman.nl

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!
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ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Lemelerveld: (0572) 37 11 66Zwolle: (038) 465 44 50Mobiel: 06-21 63 34 26
Internet: www.boktor.nl
E-mail: info@boktor.nl

Onze diensten:
- Houtworm- en Boktor-bestrijding- Ongediertebestrijding
- Gevelreiniging
- Impregnering

Voor een snelle service:
Baltes bellen

Prinsenstraat 25 Dalfsen  |  Tel. 0529-431329  |  www.wijnbergermode.nl

Altijd de moeite waard

NU OOK ONLINE SHOPPEN OP WWW.WIJNBERGERMODE.NL

 Heerlijke koffie 
 Streekproducten 
 Gebak 
 Sfeervolle ambiance 
 Rijkelijk belegde broodjes 
 (ook af te halen op bestelling) 
 Breicafé 
 Reserveer een gedekte tafel om uw  
 lunchpauze zo effectief mogelijk  
 te benutten! 

de Kletsmajoor    

koffiehus 
Vier samen Carnaval bij de Kletsmajoor! 

Kroonplein 26, 8151 AZ, Lemelerveld,  
tel. 0572-371395 

Sterk in containersZelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen de rommel aankijken? Kom dan eens langs bij het bedrijf dat een lange geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom Raalte heeft voor elke klus de juiste container in huis, van 2m3 tot 40m3. Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...

Aannemen van werk, recycling en verhuurwww.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250
Sterk in uitvoering

Sterk in containersZelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen de rommel aankijken? Kom dan eens langs bij het bedrijf dat een lange geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom Raalte heeft voor elke klus de juiste container in huis, van 2m3 tot 40m3. Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...

Aannemen van werk, recycling en verhuurwww.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250
Sterk in uitvoering

12 m3

6 m3

2 m3

SHOP NU OOK

ONLINE
WWW.WIJNBERGERMODE.NL
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De optocht zal worden gehouden op zaterdag 10 februari, om 13.00 uur. Wilt u deelnemen aan 
de optocht, vul dan de bon in of ga naar onze site www.sprokkelaars.nl 

Stuur deze op voor woensdag 7 februari naar: Arno Slagman, Weidelanden 14, 8152 HC  Lemelerveld

Aanmeldingsformulier carnavalsoptocht 

Naam: .......................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................................................

Woonplaats: ...................................................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

Uitbeelding: ....................................................................................................................

Voor wagenbouwers adres bouwplaats:

..............................................................................................................................................................

Doet mee met: q praalwagen

 q groep van 8 personen of meer

 q groep van 3 t/m 7 personen

 q individueel of tweetal

 q kinderen (aantal ...........................)

Aanmeldingsformulier: 10 Februari 2018 - Aanvangstijd 13.00 uur

www.sprokkelaars.nl

Karel Hobert
Grafisch Vormgever

Meidoornlaan 24
Raalte
Telefoon 06 517 539 16

logo | huisstijl | webdesign & méér

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

ElEktro 
CEntrum

Vilstersestraat 11 • 8152 aa  lemelerVeld • tel. (0572) 37 27 27 • Fax (0572) 37 28 28
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Bezoek ook eens:
Gasterij de Kruidentuin in Mariënheem
Hotel / Gasterij ‘t Losse Hoes in Holten

Tot ziens in Gasterij de Kruidentuin,

Vincent en Paulien Vree Egberts

Gasterij de Kruidentuin
Hellendoornseweg 1 

8106 AH  Mariënheem
Tel. 0572 - 35 12 38

Gasterij de Kruidentuin wenst de

Sprokkelaars een fantastisch 

Carnavalsfeest toe!

www.dekruidentuin.nl
www.hotelhetlossehoes.nl

Canadastraat 16 | 8141 AC Heino | Tel. 0572 391670 | www.smulbaai.nl

Winnen doe je bij

STAATSLOTEN
LOTTO

KRASLOTEN
TABAK

WENSKAARTENCADEAUBONNEN
SNOEPGOEDELEKTRONISCH ROKEN

Kies zekerheid, kies Aarnink!

Wij  produceren, monteren

en leveren onder andere:

• Kunststof kozijnen

• Kunststof deuren

• Kunststof schuifpuien

• Dakkapellen

• Gevelbekleding

 

In elke gewenste maat en kleur.

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer

Tel. (0570) 67 66 00, Fax (0570) 67 62 61

E-mail: info@aarnink.nl

Internet: www.aarnink.nl

www.sealeco.com

SealEco BV  |  Handelsweg 20 8152 BN Lemelerveld
Tel.: +31(0) 572 371 027  |  E-mail: info@sealeco.nl

We make waterproofing easy

Bezoek ook eens:
Gasterij de Kruidentuin in Mariënheem
Hotel / Gasterij ‘t Losse Hoes in Holten

Bistro de Kruidentuin in Geesteren

Tot ziens in Gasterij de Kruidentuin,

Vincent en Paulien Vree Egberts

Gasterij de Kruidentuin
Hellendoornseweg 1 

8106 AH  Mariënheem
Tel. 0572 - 35 12 38

Gasterij de Kruidentuin wenst de

Sprokkelaars een fantastisch 

Carnavalsfeest toe!

www.dekruidentuin.nl
www.hotelhetlossehoes.nl

www.deknoefbakker.nl

magazine Sprok 2018.indd   40 11-01-18   11:20



41

‘Kromme poten’: dat hebben de meeste mensen wel na het vieren van carnaval in 
ons Sprokkeldorp en in de omliggende dorpen. Dagenlang is er aan de conditie 
gewerkt in mooie kostuums in de diverse optochten. En een goede conditie 
is natuurlijk nooit weg als je deelneemt aan de K&K Kromme poten cup in 
Lemelerveld. De Sprokkelaars en VV Lemelerveld organiseren dit evenement 
aan het eind van het voetbalseizoen, om zo elkaar nog even sportief te 
ontmoeten voor de zomer.

Dat er ook een gezellige derde helft aanwezig is, is natuurlijk mooi 
meegenomen! En dan zeker voor de wat minder sportievelingen onder ons. Er 
kan sportief in zestallen worden gestreden in diverse poules met ook een poule 
speciaal voor de dames. Naast de poulewedstrijden is er ook elk jaar een speciaal 
onderdeel aanwezig in het programma. De voorgaande jaren schoten deelnemers 
een steek van de lat, in een cabrio of door een trekkerband. Ook het lobben van een bal 
door een korf kwam voorbij en ook dit jaar zal er weer iets ludieks worden bedacht. 

Dus: komt allen en geef je op met je vriendengroep, cafégangers, wagenbouwers en 
Sprokkelaars voor deze sportieve, maar ook zeker gezel-lige, activi-teit! 

Laat zien dat je een teamspeler bent die ook buiten het carnaval voor de prijzen gaat. 
Misschien win jij nu wel de eerste plaats en volg je het team van Café ‘t Hoekje op, dat 
afgelopen jaar de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Win je de ludieke activiteit 
zoals de dames van ’t Giet Vedan afgelopen jaar? Of pak je de glorieuze titel van 
Speler van het Toernooi zoals Jordi van ’t Erve de vorige editie deed? Dan ontvang 
je de bijbehorende medaille van onze Prins!

De definitieve datum is helaas nog niet bekend, maar wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd 
via onze Facebookpagina en www.sprokkelaars.nl.

K&K Kromme Poten Cup

www.drukkerijvanasselt.nl
Ambachtsweg 3, Lemelerveld  -   T (0572) 37 21 55

Drukkerij Van Asselt

Druk       Ontwerp       Reclame

Veelzijdig

Beste Sprokkelaars,
Mijn naam is Prins Frank I van Bevergern. Ik ben als Prins verkozen op  
26 november 2017. Ik will graag mijn Prinses Anja aan jullie voorstellen. Het is een 
heerlijk gevoel om Prins en Prinses van Bevergern te mogen zijn. 

Wij hebben al veel gehoord over de lange, goede vriendschap tussen Lemelerveld 
en KG Bevergern. Dat is echt iets speciaals. 

Wij wensen ons allen een geweldig carnavalsseizoen. 

Prins Frank I van Bevergern

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

www.novanta.nl
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schoonheidssalon

            
                            Klipperstraat 17  8152 BS  Lemelerveld                           Telefoon 0572-372227                               

www.schoonheidssalon-rian.nlinfo@schoonheidssalon-rian.nl
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Uw auto glimmend 
uit de wasstraat!
Om onze service compleet te 
maken, hebben wij ook een 
wasstraat. Wij bieden de keuze 
uit 4 wasprogramma’s.

Parallelweg 8   |   8152 BE Lemelerveld   |   0572 371 358
info@autovanewijk.nl   |   www.autovanewijk.nl

Auto van Ewijk:

• Altijd betrouwbaar

• Allround kennis van 

 alle merken auto’s

• Airco service: onderhoud 

 en reparatie

• Schadeherstel

• Automatische transmissie:  

 spoelen, reinigen en verversen

• Alle occasions met garantie

• en... uw auto altijd schoon 

 weer terug na elk onderhoud

DE GARAGE DIE HET VERSCHIL MAAKT!

Wij staan altijd voor u klaar!
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www.sprokkelaars.nlGedurende het hele 
carnaval

wordt u verrast 
door diverse 

Lemelerveldse 
artiesten.

Dinsdag 13 februari
Avond:

Multilight 
Verlichte Optocht

-aanvang: 19.30 uur-

DJ Team Het Einde

Zondag 11 februari
Morgen:

Sprokkelbrunch
-aanvang: elf voor elf-

Middag:

Gezinscarnaval
dj John Hasty

Avond:

dj HitcH
Dikdakkers

Maandag 12 februari
Middag:

Kindercarnaval
-aanvang: 14.00 uur- dj Marko

Carnavalsbingo
voor ouderen in Brugstede -aanvang: 15.00 uur-

Avond:

Het Sallands Sprokkelcarnaval
DJ Team Het Einde

Zaterdag 10 februari
Middag:

Grote Optocht
-aanvang: 13.00 uur-

aansluitend prijsuitreiking

Avond:

dj HitcH & dj Pim Pots
Beatcrooks

Vrijdag 9 februari
Middag:

Sleuteloverdracht
in Brugstede -aanvang: 14.00 uur-

Avond:

Tienercarnaval
-aanvang: 19.00 uur-

Thema 2018 CARNAVAL, WAT EEN THEATER!

Carnaval  in

Lemelerveld !

Residentie Reimink 2018 
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Voor 
mijn overige

bedrijfskleding
ga ik naar 

K&K!

Lemelerveld

Lemelerveld

AUTOBEDRIJF HARRY NIJBOER

Handelsweg 2, 8152 BN  Lemelerveld    T (0572) 37 87 50    E info@harrynijboer.nl    I www.harrynijboer.nl  
www.aircoservicelemelerveld.nl
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