


Voorwoord



Voorwoord

Moi’n leu, het geet mooi. 

Dat vind ik wel een mooi begin van deze hele 
vroege Noaproat. Dus om daarmee te begin-
nen alle lof voor de sponsorcommissie en de 
NIP-commissie (Noaproat, Internet en Pers) en 
alle anderen die een bijdrage hebben geleverd 
aan deze vroege uitgave. Geweldig gedaan 
jongens.

Dat gezegd hebbende wil ik iedereen dan 
vervolgens van harte welkom heten en veel 
kijk-, luister- en leesplezier wensen met de 
Noaproat 2008.
Dan terug naar het afgelopen carnavalsjaar: 
FANTASTISCH!!!! Het trio was geweldig, de 
wagen super, de Bloas Brothers waren beter 
in vorm dan ooit, etc etc. Je kunt wel bezig 
blijven. Toch zijn er een aantal personen die 
individueel bedankt moeten worden voor het 
afgelopen jaar. Vanzelfsprekend is dat het trio: 
Gert-Jan, Dirk en Dennis, onmeunig bedankt! 
Een trio uit Oud Ootmarsum, super! Daarnaast 
natuurlijk ook de families Tijans, Hunder en 
Eline, jullie stonden ook altijd klaar met de 
kaas/worst, zepenpoeier en dat ene laatste 
koude pilsje.
Hoogtepunt dit carnaval was toch wel de opkomst, met de presentatie van de Oale Garde (mooi 
kerels!), alle kapellen en die grote verrassing: Het trio! Ook Silvia hartelijk dank voor de pret-
tige samenwerking en de altijd welkome ontvangst, vooral ’s ochtends vroeg smaakte de koffie/
biertje altijd erg lekker. Uiteraard zullen er altijd mensen worden vergeten, helaas is ook mijn 
ruimte maar beperkt dus bij deze: ALLEMAAL HARTELIJK DANK! Uitereraard hoort de wagenbouw 
hier ook bij: Wagenbouwers, in 2008 hadden wij de mooiste wagen ooit!
Maar ik ben er nog niet, er zijn nog twee mensen die bijzonder in het zonnetje gezet dienen, 
nee moeten, worden: Vorst en ViVo alias Gerald en Niek. Vanaf de oprichting van de Slep-
persroad is Gerald de Vorst. Dat wil zeggen dat hij de (bege)leider is van de Sleppersroad en 
onderdeel uitmaakt van het bestuur. Niek is vanaf het begin ViVo, dat wil zeggen Vieze Vorst, 
hij ondersteunt Gerald op alle denkbare fronten. Daarnaast zijn beide samen met Laurens ver-
antwoordelijk voor het uitkiezen en het begeleiden van het trio/duo. Geen makkelijke taak en 
eentje die veel tijd kost, waarvan de resultaten voor een buitenstaander niet direct opvallen. 
De Vorst en de ViVo zijn (eigenlijk al jaren) voornemens om hun taken over te dragen aan twee 
nieuwe Sleppersroadleden. Ik denk dat wij best met z’n allen mogen stellen dat Gerald en Niek 
het altijd fantastisch hebben gedaan en dat zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor 
de grote gezellige club die de Hènige Slepvèènt heet!

Veel leesplezier.
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                                        The road to.......
De Opperslepper spreekt:

September 2007:   
  Tijdens de vergadering zochten de vorst en vivo voor opvolging. Ik had het er met Dirk al eens eerder over 
gehad om hiervoor te kiezen. Na er lang over na te hebben gedacht, willen we wel een jaar meelopen om te 
kijken wat dit allemaal inhoudt. Enkele dagen later belde Gerald me op om een keer een afspraak te maken. 
Woensdag 7 november: HET overleg.
  Gerald zegt; “noe aj hier toch bint kan ik oe wa vroag’n oj Opperslepper wilt wod’n en Dirk als oen’ Met-
slepper”. Dit was voor mij en Dirk een lastig moment, omdat de herkansingen en presentaties voor school 
precies in het carnavalseizoen vielen. Dirk zat met het probleem dat hij vond dat hij geen kearl was voor het 
gelul op het podium. Gerald zei hierop; “het is het kortste carnaval ooit, en ie kunt het vorstschap nich bet-
ter leer’n deur eerst opperslepper te ween’n”. Ik dacht bie mie zelf “ie kunt mooi lul’n”, maar heb toch JA 
gezegd. Toen moesten we er nog een Metslepper bij hebben. Omdat Dirk zichzelf een net iets minder goede 
speecher als Barack Obama vond, kwamen we al gauw tot de conclusie dat we er een ervaren spreker bij 
nodig hadden. Dennis leek ons daar een zeer geschikte kerel voor, niet wetend dat hij zich met de opkomst al 
zou gaan verspreken… 
  De volgende morgen onder het kranten rondbrengen zag ik Dennis toevallig voor de ruiten staan met de 
middelvinger vooruit en een grote grijns op zijn mond. Ik dacht bij mezelf, “die heeft het bericht ook door-
gekregen”. Achteraf gezien lijkt het erop dat hij toch wel enige overeenkomst met zijn moeder heeft, die 
stond namelijk met de opkomst ook met de middelvinger vooruit voor het podium. Met de kermis sprak ik 
Dennis, hij zei: ‘jij klootzak!’, maar hij vond het toch supergaaf om mee te doen.
Woensdag 5 december: Het pak aanpassen.
  Deze avond hadden we de afspraak om de pakken aan te passen. Dit moest snel gebeuren, omdat er om 
20.30 uur nog een ‘vergadering’ bij Heintje was. Ik heb thuis verteld dat ik even naar de wagen moest. Ver-
volgens ben ik licht vermomd (Peter Beld is nogal nieuwsgierig) naar Dennis gefietst. Toen hebben we snel 
alles aangepast en opgemeten. Toen weer snel naar huis. Hier zaten Michel, Rob en mijn moeder, die vroe-
gen hoe het bij de wagen was. “Het schiet mooi op, maar ik moet nog folders rondbrengen” , dit om maar 
snel weer weg te komen (al had ik niet eens oude kleren aan). Na de folders rond te hebben gebracht, ben ik 
naar Heintje gegaan, waar ze aan het dobbelen waren om sinterklaascadeau’s. Dirk en Dennis waren er al en 
ik kreeg direct de vraag waarom ik te laat was. “Ik moest nog kranten rondbrengen”....
 ?????dag ?? december: Thuis
  Op een dag zaten ma, Aline en ik aan tafel te eten, toen Aline vroeg wie de Opperslepper zou worden? 
Ik had de grootste moeite om mijn lachen in te houden, wat normaal geen probleem is en zei; “ik denk dat 
Rudy een goede kans maakt om dit jaar Opperslepper te worden”. Vlak voor oud en nieuw zei ma nogmaals,  
“as ie mer geen Opperslepper wordt”. Weer begon ik iets te lachen. Ik zei; “neuh, ikke nie”. Ik dacht ik ver-
tel het na Oud en Nieuw wel..... 
Donderdag 3 januari:
  Toen ik het ma had verteld vond ze het toch super. “Weer iemand uit Oud Ootmarsum”. Ik zei wel, “hou 
het geheim voor Aline, Michel en Pa, hoe minder het weten hoe beter”. Maar dat kon niet, want Michel zou  
op vakantie gaan en dus hebben we het hem verteld. Hij vond het super en zou vrijdag weggaan en zaterdag-
avond weer terugkomen met de smoes dat hij zondag mee zou doen aan de autorodeo (die er ook was). 
Zondag 6 januari:
  Ik ben met Michel en Sander naar de nieuwe thuisbasis van Niels Kampkuiper geweest. Hier ging het ge-
sprek vooral over het aankomend vakantieweekend. “Jammer dat niet iedereen  mee gaat”. Maar ze konden 
het verhaal van Michel wel begrijpen. Haha.
Zaterdag 12 januari: De opkomst!
   Na een paar biertjes waren de zenuwen weg en kon ik iedereen de gek aansteken. Ik sprak Roy Alberink, 
ik zei; “Meyer kon’t ok wel eens wod’n, hij düt zo zenuwachtig en hij was vanmiddag ok al eerder vot bie 
Heisterkamp”......  Het vervolg zal elke carnavalsgek wel weten. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan 
dit god groezelijk gave carnaval bedanken en wie sprekt mekaar!!!!



De MetsleppersHet TrioHet Trio

Naam:  Gert Jan met een streepje ertussen
Leeftijd: 2 keer 10.5
Lengte: Met 30 cm net iets korter dan de Met-
sleppers
Kleur ogen: Blauw
Schoenmaat: 45
Relatie: Belangstellenden?
Klootmaat: Twee keer de helft

Wat was je eerste carna-
valspak? Een luier, zag er 
niet uit. Geen verhouding

Wat was je mooiste carna-
valsbelevenis dit jaar? De 
duifjes in Amsterdam

Lange of korte broek? 
Kort, verfrissend

Sport/hobby? Gassen met de 
dikke Mitsubishi Colt, alleen 
jammer van die paaltjes…

Wat is je favoriete bar-
vrouw/barman? Hanna 
van de deurie, snif snif

Kort carnaval lang….. 
Feest!!!!

Hij is de middelste oet’t nust 
van Jodelhennie en José van 
Wiefman

Hij is de man die overal 
slapen kan

Hij is de Schumacher van 
de Spolmanweg

Hij wet het verschil nich tussen 
een plat’n knoap en n’oald wief

Met’n kortst’n carnaval ooit wödt d’r dit joar nig met hen knooit!!!!

Buitenresidentie?
Topfeest, vooral de 
live-optredens



De MetsleppersHet TrioHet Trio
Naam: Dirk
Leeftijd: 1986 n. Chr. en dan verder tellen
Lengte: Net iets langer dan Metslepper Dennis
Kleur ogen: Geen idee, moet ik aan m’n moe-
der vragen
Schoenmaat: Tussen de 40 en 50
Relatie: ehhhhm, ehhhm.....
Klootmaat: Rond

Naam: Dennis 
Leeftijd: 28 
Lengte: Langste van het trio
Kleur ogen: Poepbruin
Schoenmaat: 8.5 of 9.5
Relatie: Samenwonend
Klootmaat: 98 mm

Bloasbrothers? Mooi dat 
ze erbij zijn

Wat was je mooiste 
carnavalsbelevenis 
dit jaar? Amster-
dam, filmpje maken 
voor de sleutelover-
dracht

Wat was je mooiste 
carnavalsbelevenis 
dit jaar? De stem 
van de Opperslepper, 
bij het spekscheeters 
speklappen rosen-
montagmorgen und 
nachmittag spektakel

Stem? Op de geilste 
krantenbezorger van Oud 
Ootmarsum

Auto of fiets?
Taxi Piet

Bi’j hellig?
 Ja

Wat was je eerste carna-
valspak?  Bam Bam, van 
de flinstones, met knup-
pel!

Bi’j hellig? 
Vaak wa

Auto of fiets? 
Auto.  (Reactie van de 
Opperslepper:’lamzak’)

Lievelingsdier? Ik haat 
smurfen

Hij is het snoepje 
van de residentie-
houdster

Hij is nog steeds fanatiek in 
de Scheepersschool
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Opening Residentie

Een feest van en voor alle inwoners van Oud Ootmarsum, dat moet de ope-
ning van de buitenresidentie worden! Dit jaar is voor het eerst voor deze 
opzet gekozen. Vooraf is er met de krant een flyer meegegaan om alle inwo-
ners op te roepen om vrijdag’s avonds voor de opkomst naar residentie eet-
café de Postelhoek te komen om er een gezellig feest van te maken. Eerlijk 
gezegd viel de animo dit jaar tegen, maar we hebben er vertrouwen in dat 
het elk jaar beter zal worden. Het was natuurlijk ook een gezellige avond. 
Als eerste werd de residentie officieel geopend door eigenaresse Silvia Rou-
wers en vervolgens werden de portretten onthuld van alle duo’s en trio’s 
die de Hènige Slepvèènt inmiddels hebben gekend. Deze hebben tijdens de 
carnavalsperiode een mooi plaatsje gekregen in de residentie. Natuurlijk 
was er ook weer een optreden van ons eigen Hènige Slepvèènt lied, wat de 
stemming er goed inbracht. 
Tijdens het carnaval hebben we vele malen bij de residentie verzameld om 
van daaruit te vertrekken naar één van de feesten. De koffie of een pilsje 
stond altijd klaar en daar willen we Silvia Rouwers hartelijk voor danken.
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Opkomst

Zaterdag 12 januari was het weer zover, de negende Opperslepper van de Hènige Slepvèènt 
zou bekend gemaakt worden. Als voorgaande jaren vond dit ook nu weer plaats bij de resi-
dentie, eetcafé Postelhoek. De ‘piskoar’ stond voor de deur, de tent en het café waren ver-
sierd, de muziek stond gereed. Oud Ootmarsum was klaar om zijn Opperslepper voor het 
carnavalsjaar van 2008 te verwelkomen.

Zoals gewoonlijk begon het feest om 20.00 uur ’s avonds. De RAC (Rotte Appel Commissie) 
stond gereed met de eigen Hènige Slepvèènt cd’s, met tien grandioos dikke hits erop, die ver-
kocht konden worden. Ook de ‘raad van elf tafel’ van de Siepeljonkers, die wegens onduide-
lijke omstandigheden een week eerder vanuit het Stadscafé zijn weg had gevonden richting 
de residentie van de Hènige Slepvèènt, stond klaar. De Sleppersroad, het bestuur en de Bloas 
Brothers waren er klaar voor. Het feest kon losbarsten.

Het werd al snel druk in de tent, de carnavalsvierders uit Oud Ootmarsum en omstreken 
stroomden binnen. Maar het wachten was natuurlijk op de opkomst. Wie zou de negende Op-
perslepper van de Hènige Slepvèènt worden? Tegen half elf, was het dan eindelijk zover. 

Nadat eerst de garde der oud Opper- en Metsleppers haar opwachting had gemaakt, het lied-
jesfestival nog even kort werd overgedaan en de verschillende verenigingen naar binnen wa-
ren getrokken, werd de eerste Metslepper aangekondigd. Metslepper Dirk kwam in de volle 
zaal als eerste naar voren, om vervolgens Metslepper Dennis aan te kondigen. Deze mocht 
voor een enthousiaste zaal de nieuwe Opperslepper van de Hènige Slepvèènt aankondigen. 
Onder begeleiding van de bloasbrothers kwam vervolgens Gert-Jan Tijans naar voren. En 
onder Gert-Jan’s lijfspreuk werd er tot in de late uurtjes lang doorgevierd:

   

           Met ’n kortst’n carnaval ooit
   Wödt d’r dit joar nig met hen knooit
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Opening buitenresidentie

Altijd een bijzonder feestje. Elk jaar is het de keuze aan het trio om een buitenresidentie aan 
te wijzen, zo ook dit jaar. Gelukkig voor de feestvierders onder ons, had het trio dit jaar weder-
om een gezellige locatie uitgekozen. In de proclamatie tijdens de opkomst werd het al verteld: 
op 22 januari zou de opening plaatsvinden van de buitenresidentie, namelijk Camping bij de 
Bronnen van de familie Steggink.
Het was die avond erg regenachtig, nee veel meer dan dat: het was hondenweer! Veel 
bezoekers kozen dan ook voor de taxi of kwamen met de auto. Een enkeling doorstond het weer 
en kwam op de fiets. 
Inmiddels was dit al het tweede bezoek aan de buitenresidentie. Tijdens het versieren op de 
zondagmiddag na de opkomst werd al gesmokkeld, door de gehele feestvierende meute. Er werd 
die middag uitgebreid gedineerd, alvorens naar de Opperslepper te gaan. 
Het feest kwam langzaam op gang en nadat de wagenbouwers ook waren gearriveerd, kon om 
tien-over-tien het officiële gedeelte plaatsvinden. De Opperslepper met assistentie van zijn 
Metsleppers onthulden het gigantische bord voor de gevel van het café annex camping annex 
kantine annex restaurant en wat allemaal nog wel niet meer. Gert-Jan I sprak vervolgens mooie 
woorden en overhandigde de buitenresidentiehouder een kleine attentie. Richard nam deze 
dankbaar in ontvangst en trakteerde de aanwezigen op een aantal drankjes. Deze waren nog 
maar net geopend (ja, het waren pijpjes) toen alweer het volgende hoogtepunt zich voordeed. 
Een van de gasten (Wim) besloot om nog een aantal deuntjes van oa die Oberkreiner ten ge-
hore te brengen, zeer mooi. De stemming zat er goed in en het feest ging door tot in de kleine 
uurtjes.
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Optochten

Optocht Albergen
De dag ervoor zijn de puntjes op de “i” gezet bij de wagen. Een laklaagje er overheen en de 
wagen was klaar voor de optochten. De eerste in de reeks is natuurlijk Albergen. Het was een 
droge dag dus aan het weer kon het in ieder geval niet liggen. We hadden een loopgroep van 
zo’n 35 mannen en vrouwen die allen gehuld waren in de mooie pakken van dit jaar. Dit resul-
teerde uiteindelijk in een 7de plaats bij de grote wagens.

Optocht Ootmarsum
Één van de proclamatiepunten dit jaar was, dat de oud Sleppersgarde de praalwagen in de op-
tocht van Ootmarsum moest begeleiden door de smalle straatjes. In hun nieuwe kostuums heb-
ben ze deze taak dan ook goed uitgevoerd. In Ootmarsum is ook de prinsenwagen aanwezig met 
daarop het trio, de Sleppersroad en het bestuur. Het was een zeer gezellige optocht en dat komt 
natuurlijk ook door het dweilen na de tijd.

Optocht Geesteren
Het valt niet altijd mee om na een gezellige middag en avond dweilen in Ootmarsum ’s morgens 
al weer vroeg te verschijnen voor het schminken (dit hebben sommige mensen aan den lijve on-
dervonden). Maar ook op deze frisse zondagmorgen kwam de stemming er al gauw in, dit werd 
nog even voortgezet in zaal Kottink. Een 8ste plaats hebben we hier binnen gehaald, net als de 
Siepeljonkers in Oldenzaal.
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Bloasbrothers

De Bloas Brothers houden het kort..........

Het kortste carnaval uit de geschiedenis. Een Op-
perslepper met het kortste stokje van Dinkelland. 
Dan kunnen de Bloas Brothers niet achterblijven. 
Daarom het kortste stukje van de Bloas Brothers 
ooit in deze weer bommetje, bommetje, bommetje 
volle Noaproat.

Dit jaar geen uitgebreid verslag van alle carna-
valsgebeurtenissen. De meeste Noaproat-lezers 
waren hier tenslotte toch zelf bij aanwezig. Nee, 
dit jaar blikken we even terug, het was namelijk 
een jubileumjaar.

5 jaar Bloas Brothers
Het is een goede gewoonte geworden om op onze 
verjaardag in maart een taartje te bestellen. Zoals je 
ziet wordt deze elk jaar ietsjes groter

En in 2007 was het dan zover. Het eerste lustrum. 
De Bloas Brothers bestonden 5 jaar. Behalve het ge-
bruikelijke taartje hebben we gemeend om er iets 
meer aandacht aan te moeten besteden. De Bloas 
Brothers hebben zichzelf namelijk getrakteerd op een reisje 
naar de Wijnfeesten in Kröv aan de Mosel.

Met Joost ten Oever werd een ervaren reisleider aang-
esteld, die een strak programma in elkaar had gedraaid. 
Met het busje van Taxi Piet en een navigatiesysteem van 
de Lidl kon er niets meer misgaan. We waren dan ook ruim 
op tijd voor het eerste programma-onderdeel: Ein leichtes 
eintrinken. De rest van het programma bestond hoofdza-
kelijk uit: Ein kräftiges durchtrinken. En natuurlijk mag in 
zo’n weekend een bootreisje op de Mosel niet ontbreken. Ook dit had de reisleider weer prima 
geregeld en wat hebben we genoten.........Nadat we in de gaten hadden dat we op de ver-
keerde aanlegplaats stonden te wachten, hebben we de gereserveerde euro’s maar snel in het 
dichtsbijzijnde cafe besteed. 



Bloasbrothers

Enschede Marathon

In 2007 hebben de Bloas Brothers voor het eerst meegedaan aan de Enschede Marathon. Ook al 
hebben we enkele goede hardlopers in onze kapel, we hebben ons niet ingeschreven voor de 42 
kilometer en 195 meter. 

Wel hebben we de longen uit het lijf geblazen. En tussen de optredens door konden we genieten 
van de koele biertjes op de heerlijke Enschedese terrasjes.

Bloasbrothers



Bloasbrothers Bloasbrothers

Oldtimerdag Tilligte.

Met een heus aanplakbiljet op vrijwel iedere boom in Tilligte zijn de Bloas Brothers aange-
kondigd. Op 4 augustus 2007 hebben we de feestavond van de Oldtimerdag in Tilligte voorzien 

van gezellige live-muziek. Daarnaast had onze eigen 
discjockey Marc Beukers zijn geluidsinstallatie mee-
genomen en schalde de ene na de andere meezinger 
uit de luidsprekers in de goedgevulde feesttent.

Het StoomOfbloas Festival Tilligte. 

Een sfeervolle muzikale happening bij Erve Baks Ben-
nie. Dan weet toch iedereen waar die moet zijn! Op 
naar het Festival in 2008.

Bloas Brothers Dweilteilenfestival

In 2007 voor de derde keer 
georganiseerd. Niet meer bij de 
Weemhof, maar op 2 podia in het cen-
trum van Ootmarsum. Het was 
beregezellig en er deden maar liefst 16 dweilorkesten mee. Dat belooft wat voor ons 4e fes-
tival dit jaar op 1 juni 2008.
Iedereen is van harte welkom!

Hebben jullie niet vaker opgetreden in 2007?

Natuurlijk hebben we nog vele andere optredens gehad: Der Nacht der Betriebe in Greven, 
Duitsland, Het XXXL-Lutz festival in Denekamp, het lustrumfeest van Loat Goan in Langeveen, 
het dweilfestival Tubbig, het festival van de Dakkapel bij Ossenvoort, 33 jaar Moerbekkenkamp, 
om er maar een paar te noemen. Maar als we daarover gaan vertellen is het niet meer ons kort-
ste stukje ooit....

Dus op naar het Carnaval 2009. De Bloas Brothers zien namelijk alweer uit naar die derde za-
terdag in januari waarbij we ons geheel vernieuwde repertoire kunnen laten horen bij de op-
komst van de 10e Opperslepper van De Hènige Slepvèènt.



Leedkesfestival

Leden voor de volgende 
commissies:

- Kleding commissie
- wagenbouw
- Sponsor commissie
- NIp commissie



Leedkesfestival

 

C.V. De Hènige Slepvèènt – Het is weer carnaval

Couplet 1:
Carnaval dat vieren wij al jaren lang zo met elkaar

Wat feestjes hier en een optocht daar en de prijs staat alweer klaar
Na de tijd 1 drinken dan het gaat heel vaak net gek genoeg
En als hij dan heel lekker smaakt en wij hem lekker raakt

Dan gaan we door tot morgen vroeg

Refrein:
Het is weer carnaval, en dan vooral in Oud Ootmarsum

De Hènige Slepvèènt, zijn het gewend
Het is weer carnaval, en dan vooral in Oud Ootmarsum

Daar is ’t pas echt groot feest, daar moet je zijn geweest

Couplet 1:
De Opperslepper loopt voorop de rest loopt daar snel achteraan

De kapel die speelt een lied, en krijgt het spul op gang
De Sleppersroad die zingen mee en drinken er dan nog een paar

Maar is het carnaval voorbij dan zijn ze niet zo blij
En ze verlangen dan naar ’t volgend jaar

Refrein 2x

Op 17 november 2008 mochten de Hènige Slepvèènt ook deelnemen aan het leedkesfestival, 
georganiseerd door de Othmarridders tijdens het aftreden van stadsprins Hannes, Markies 
René en alle adjudanten. Weken van voorbereiding waren er aan vooraf gegaan. Na de eerste 
vergadering, waarin de Hènige Slepvèènt aangaven dat ze uiteraard mee wilden doen, was het 
aan Niek Heerink de eer om een liedje te fabriceren. Een polka werd omgebouwd en de tekst 
werd door hem geschreven: “Het is weer carnaval”. Een lastige klus, maar achteraf zeker de 

moeite waard.
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Hofauto

Hofauto voor Opperslepper Gert-Jan I

Elk jaar wordt er door Autobedrijf Ben van der Aa in Oot-
marsum een hofauto beschikbaar gesteld voor het trio van 
C.V. de Hènige Slepvèènt. Dit is ook dit jaar weer het geval 
en Opperslepper Gert-Jan I mocht de fraai beplakte Ford 
Focus in ontvangst nemen. Op bijgaande foto ziet u eige-
naar Ben van der Aa van het gelijknamige autobedrijf met 
zijn vrouw en natuurlijk Opperslepper Gert-Jan I met zijn 

Metsleppers Dirk en Dennis.







Ook de Hènige Slepvèènt helpen wij graag 
aan een andere baan 

Dus ben je toe aan een andere uit-
daging op één van de volgende gebie-
den, neem dan contact op met Joost 
Luttikhuis voor een vrijblijvend 
gesprek:

- Financieel
- Commercieel
- ICT
- Secretarieel
- Personeel & Organisatie
- Administratief
- Techniek
- Productie en Logistiek

Ook de Hènige Slepvèènt helpen wij graag aan een andere 
baan

Dus ben je toe aan een andere uitdaging op één 
van de volgende gebieden, naam dan contact 
op met Joost Luttikhuis voor een vrijblijvend 
gesprek:

-        Financieel
-        Commercieel
-        ICT
-        Secretarieel
-        Personeel & organisatie
-        Administratief
-        Techniek
-        Productie en Logistiek

Club van 50



Club van 50

5001 Heerink, Dennis
5002 Brookhuis, Marcel
5003 Benthem van, Raymond
5004 Engbers, Bernardo
5005 Horsthuis, Richard
5006 Heerdink, Laurens
5007 Meijer, Peter
5008 Bruggink, Paul
5009 Groeneveld, Rudy
5010 Wassink, Gerald
5011 Brunink, Gerrit
5012 Meijer, Henk
5013 Mike en Nora
5014 Heerink, Henk
5015 Koenen, J.T.E.
5016 Oude Engberink, Rob
5017 Luttikhuis, J.H.V.
5018 Brummelhuis, J.Th.A.
5019 Ikink, Dennis
5020 Hövels, Mans

De volgorde is bepaald door het moment van lid worden. Deze (momenteel) 20 personen 
dragen de vereniging en met name het trio een warm hart toe. Zij zorgen namelijk met hun 
jaarlijkse bijdrage van € 50,- voor een aandeel in de kleding van het (nieuwe) trio. Voorheen 
werden deze kosten door het trio zelf gedragen, wat uiteraard mensen belemmerd om Opper- 
of Metslepper te worden.

De club van 50 is bedoeld als club van 50. Er zijn dus momenteel nog 30 plaatsen vrij. Jij 
draagt het trio en de C.V. de Hènige Slepvèènt toch ook een warm hart toe?!?

Voor info of opgave: dennis@henigeslepveent.nl



De Oald Sleppersgarde

2000: Hoogheid Heintje en Metslepper Niek
Met hoogheid Heintje kiekt wie nig op een kleintje.

2001: 



De Oald Sleppersgarde

Zoals een ieder tijdens de opkomst heeft kunnen zien is er een Oald Sleppersgarde opgericht. 
De Oald Sleppersgarde is een initiatief van de oud Oppersleppers Mans I en Leo I. In de garde 
nemen alle oud Hoogheden/Opperslepers en Metsleppers plaats. (In de beginjaren heette de 
prins nog Hoogheid in plaats van Opperslepper, vandaar oud Hoogheden).
Er werd een vergadering gehouden en de oprichting was een feit. De kleding werd aangeschaft 
en de steken gingen op, een kleurrijk plaatje. Speciale dank gaat uit naar de moeder van Mans 
die alle jasjes eigenhandig in elkaar heeft genaaid, heel mooi. Om iedereen een indruk te geven 
wie er in zit en uit welk jaar welke persoon ‘iets’ was hieronder een overzicht, met foto. Het 
jaar 2008 ontbreekt, zij zullen eerst de sollicitatieprocedure door moeten lopen voordat men 
deel uit mag maken van de Oald Sleppersgarde. 

2000: Hoogheid Heintje en Metslepper Niek
Met hoogheid Heintje kiekt wie nig op een kleintje.

2001: 

Hoogheid Dennis en Metslepper Henk
Met disse twee Heerinks aan de top, zet wie héél Oald Oatmöske op zien kop.



De OaLd Sleppersgarde



De OaLd Sleppersgarde

2002:

2002: Hoogheid Raymond en Metslepper Huub
Met Hoofdwagenbouw in de touwen 

goat wi’j d’r nen onmeunig carnaval van bouwen.

2003:

2003: Opperslepper Bernardo en Metslepper Gerald
Met ’n Opperslepper en zien Moat, goat wie dit carnaval tot ’n lesten droad.



De Oald Sleppersgarde



De Oald Sleppersgarde

2004:

2004: Opperslepper Patrick en Metslepper Cas
Met ne Oald Oatmöskes’n Knol en Siepel veurop,

zet wie dit carnaval heel Oald Oatmöske op zien kop

2005:

Opperslepper Leo en Metslepper Robert
Met de Hut en de Smid van Mos, knalt wie d’r van ’t joar onmeunig op lös.



De Oald Sleppersgarde



De Oald Sleppersgarde

2006:

Opperslepper Gerald en Metsleppers Küper & Heintje
Met dit trio in Hènig Slepvèèntlaand hoalt wie gen glas in de roetn, 

alleen nog in de haand.

2007:

Opperslepper Mans en Metsleppers Ruben & Peter
Met dissen Broen’n Kaal’n en rooien, hei dit carnaval niks te knooien



Commissie in the Spotlights



Commissie in the Spotlights

Dit jaar willen wij de sponsorcommissie aan jullie presenteren. Je mag wel zeggen 
dat dit de belangrijkste commissie van de vereniging is, want als er geen geld in het 
laatje komt dan kan de vereniging niet bestaan. De vier mensen in deze commissie 
gaan dus alle sponsoren langs om te vragen of ze de vereniging willen sponsoren in 
ruil voor een advertentie in de Noaproat. Zoals jullie kunnen zien zijn dat er dus 
heel wat en dat is een heel karwei voor deze vier personen. Dus iedereen die wat 
wil betekenen voor de verening en het wel ziet zitten om deel te nemen in de spon-
sorcommissie kan contact opnemen met Richard Horsthuis of anders altijd op 
info@henigeslepveent.nl. Volgens hoofd sponsorcommissie Richard kost het maar 
een halve dag per jaar, dus..... kom helpen! Dit kan natuurlijk ook als je wilt deel-
nemen in een andere commissie, zoals de wagenbouw die alle hulp kan gebruiken!

Het hoofd van deze commissie: Richard Horsthuis
Gelukkig met Chantal Oude Nijhuis

Wonende in Weerselo
Werkt bij onze bijna hoofdsponsor

Floor Peeters
Gelukkig met Rudy Plas
Woonachtig in die Heimat (Lage)
Assistent van alle beugelbekkies

Stefan Tijink
Gelukkig met Ellen Niehof
Wonende in Ootmarsum
Timmert er flink op los

Arjan Wassink
Vrijgezellig
Woont in het altijd mooie Oud Ootmarsum
Doet alles met glas



Afscheid Vorst en Vivo



Afscheid Vorst en Vivo

Onze eerste Vorst en Vivo van de Sleppersroad nemen afscheid en 
dragen het stokje over aan Vorst Gert-Jan Tijans en Vivo 
Dirk Hunder. Natruurlijk willen wij Gerald en Niek hartelijk 
danken voor het neerzetten en leiden van de Sleppersroad. Hieronder 
volgt een korte impressie van hoe zij hun laatste jaar als Vorst en 
Vivo hebben beleefd.

Vorst Gerald Vivo Niek 



Sponsor in het licht



Sponsor in het licht

Naam:  Freek Keupink

Geboren:  Ja ook nog op 29 juli 1963 in Oatmössche. 

Burgerlijke staat: Gehuwd met Anita, 3 kinderen 
(Milou, Marleen en Jelle)

Hoe ziet het dagelijkse leven eruit van Freek Keupink:
Je kunt de dag natuurlijk niet beginnen zonder eerst de mailbox 
door te nemen en te beantwoorden. Uit deze mailtjes en met de mensen die ons bellen moeten 
afspraken gemaakt worden om ze vervolgens na te komen. Dit alles wordt bijgehouden in dossiers 
op gebied van Makelaardij (aan-/verkoop, taxaties, verhuur huizen/bedrijfspanden etc..) en 
Hypotheken (berekeningen, offertes etc.. met aanverwante verzekeringen). Dit alles doe ik niet 
alleen en ik zal het dus moeten kortsluiten en managen met mijn personeel.

Functie: 
Register Makelaar/Taxateur + Financieel Adviseur (als Zelfstandig Ondernemer)

 Keupink Makelaardij & Financieel Advies 
Grotestraat 20 

7631 BV Ootmarsum

Waarom met dit bedrijf gestart: 
Mijn vader, Ben Keupink, is gestart in 1976. Ik ben in 1988 in het bedrijf gestapt en het bedrijf is 
verder gegroeid en uitgebouwd. Sinds 1997 zijn we een volledig zelfstandig opererend bedrijf.

Relatie met carnaval: 
Ik vind het vooral een prachtig sociaal gebeuren, het is even de “knop omzetten” en laat gaan met 
de banaan. Ikzelf neem sinds 1997 deel aan de  Zittingen en ben ook al jaren een fervent 
deelnemer van de optocht in Ootmarsum. Ook heb ik de afgelopen twee jaren deelgenomen aan 
de optocht in Oldenzaal (Boeskoolstad), in 2007 met de  jubilerende Siepeljonkers en in 2008 met 
kameroad Paul Sijtsma / JOP (Jonge Oud Prins). En natuurlijk niet te vergeten mijn eigen 
hoogtepunt Prins Freek I in het Millenniumjoar 2000, tehoap met jullie Hoogheid Heintje.

Waarom Sponsor van de Hènige Slepvèènt:
Jullie enthousiaste en ongewongen manier van Carnaval vieren spreekt mij enorm aan en natuurlijk 
NIET te vergeten mijn roots ligt doar: Oons Pa, Drost’n Bearnd koomp oet’n Postelhook in Oald 
Oatmössche.
 
Wat vond je van onze Opperslepper dit jaar: 
Dee jong van Tijans,  goeie jonge onbevangen uitstraling naar ALLE aanhangers en collega 
verenigingen.

 “ Geniet ervan, zolang het (nog) kan ! “ 



Stropdaswedstrijd



Stropdaswedstrijd

 

A 

B 

1. Knip de stropdas uit.
2. Plak deel A op deel B
3. Kleur de stopdas
4. Maak een foto van jezelf met de stropdas om en stuur deze naar 
 info@henigeslepveent.nl. De mooiste foto wint een prijs tijdens het aftreden.

A

B



PuzzelPuzzel

Op deze pagina vind je de traditionele puzzel van de Noaproat. Deze kun je invullen op de volgende pagina.
De vorige jaren werden telkens sponsoren gevraagd en moest de hele Noaproat worden doorgezocht voor de 
antwoorden.
Dit jaar staat de kennis van de Hènige Slepvèènt centraal en worden diverse feesten en personen gevraagd. 
Veel van deze informatie wordt gezien als basiskennis. Ben je toch niet zo bedreven, kijk dan ook eens op 
onze website.

1. Hieruit wordt jaarlijks bier getapt op carnavalszaterdag.
2. Wat is de bijnaam van onze hoofd wagenbouw?
3. Sinds 2006 is hij het hoofd van de NIP commissie. 
4. Wat is de naam van onze residentie?
5. Dit is de achternaam van de nieuwe vorst.
6. Deze wordt elke carnavalsvrijdag rond middernacht langs gebracht.
7. De ‘functie’ van Henk Heerink.
8. Hoofdverantwoordelijke voor de Noaproat.
9. Hier wordt het Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgen-und nachmittagspektakel gehouden.
10. De webmaster van de Hènige Slepvèènt.
11. Wat is van alle leden de meest voorkomende achternaam?
12. De officieuze eerste Hoogheid van de Hènige Slepvèènt. 
13. Wie heeft als toekomstdoel: “Nog eens Opperslepper met het trio van 2006 te worden”?
14. De ‘functie’ van Dennis Heerink.
15. Dit wordt verhuurd door de Hènige Slepvèènt.
16. Kleintje gala wordt gehouden tijdens dit feest.
17. De straat van het secretariaat.
18. De voornaam van de derde Opperslepper.
19. Zij stellen de hofauto beschikbaar.
20. Zij organiseren een groots evenement op 1 juni 2008.
21. De nieuwste onofficiële commissie van de Hènige Slepvèènt.
22. Het Keisleppersfeest wordt mede georganiseerd door deze vereniging.
23. Wat is de naam van onze vorige hoofd wagenbouw?
24. De grote carnavalsvereniging uit Ootmarsum.

Invulling van alle juiste antwoorden in het diagram levert verticaal een zin.
Deze zin kan tot 1 juli 2008 ingeleverd worden bij dennis@henigeslepveent.nl



Puzzel

Carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt uit Oud Ootmarsum

Secretariaat;
Mensinkkamp 3
7678 WD Geesteren

De Noaproat wordt gestuurd aan alle leden van C.V. De Hènige Slepvèènt. Mochten er buiten de leden om belangstellenden zijn 
voor de Noaproat, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactieleden van de Noaproat. Zij zijn te bereiken via; 
info@henigeslepveent.nl of
telefonisch onder de volgende nummers;
06-40264744, 06-51850907, 06-14274671

Uitgever:
C.V. De Hènige Slepvèènt

Druk: Palladio Grafisch & Logistiek Management B.V.
Contactpersoon: Ferd Luttikhuis, tel: 053 – 436 31 95, www.pglm.nl

Redactie:
Rob Oude Engberink – interviews afnemen, layout en opmaak.
Rudy Groeneveld – tekstschrijver, interviews afgenomen en layout
Dennis Heerink – lopende spellingscontrole
Henk Heerink – tekstschrijver en interviews afgenomen
Krijn de Vries – tekstschrijver, interviews afgenomen en layout
Gert Smoes – Fotopagina’s en website

Puzzel





Er is nog plek voor een 
(kleuren) advertentie




