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Woord van de Voorzitter
Wederom Alaaf!

Van harte welkom in deze Noaproat, nee excuus: VEURproat uitgave
2007 alweer.

Vorig jaar schreef ik het voorwoord van de Noaproat 2006, dat deze:
“negentien en een halve week na het carnaval” is verschenen. Dit
jaar is het ‘slechts’ zeventien weken. Er zit dus vooruitgang in!
Omdat zeventien weken nog steeds later is dan de doelstelling hebben we de naam van deze editie dan ook eenmalig veranderd in
VEURproat!
De Hènige Slepvèènt is een carnavalsvereniging waarbij de activiteiten worden uitgevoerd door
vrijwilligers. Voor vrijwilligerswerk geldt, heel terecht, dat sommige dingen in het leven die er echt toe
doen, voorgang krijgen boven de vrijwilligerswerkzaamheden. Dit is dan ook de oorzaak voor het late
tijdstip van verschijnen van deze editie. Maar het belangrijkste blijft de inhoud en deze is weer helemaal
TOP! Net zoals voorgaande jaren blijft de Noaproat toch een boek(je) om trots op te zijn.

Met betrekking tot het carnaval van afgelopen jaar, denk ik dat we weer mogen spreken van een succesvol jaar. Tijdens de voorbereidingen waren er wat problemen met de praalwagen. Echter is alles gelukkig
op zijn pootjes terecht gekomen. Ik kan u nu al melden dat op moment van schrijven de wagen al helemaal is gereviseerd en dat aankomend jaar een mooi wagenbouwjaar beloofd te worden. Meer informatie
over de wagenbouw vindt u verderop in de Veurproat.
Dan wil ik graag ook Mans, Peter en Ruben bedanken voor het mooie carnavalsjaar. Het was grote verassing maar ze hebben zich volledig bewezen, super!
Tot slot wil ik iedereen er nog even aan herinneren om vooral toch ook lid te worden van de club van
vijftig, meer informatie verderop in dit boekje.

Veel leesplezier en tot de 10e van de 10e!!
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Carnaval in Deh-rawod
Elk jaar verlaat ik de Zeeuwse klei om in Ootmarsum carnaval te vieren samen met mijn
vrienden die het Twentse land wel trouw zijn gebleven.
Helaas was ik dit jaar niet in staat om carnaval te vieren in Ootmarsum.
Ik zit op dit moment namelijk in Afghanistan op base Hadrian in het plaatsje Deh-rawod.

Ik maak daar deel uit van een medisch team van de Koninklijke Landmacht.
Ook hier is hier de carnaval niet ongemerkt voorbij gegaan.
We kunnen hier natuurlijk niet 5 dagen feesten dus hebben we met zijn allen een oplossing bedacht om toch een beetje dat Nederlandse carnavals gevoel te krijgen.
We hebben hier elke week op zaterdag een appél en het leek ons een goed idee om op carnavals
zaterdag een base prins te kiezen.
Om precies 11 over 5 stond de base opgesteld voor de bekendmaking van Prins Hadrianus den
urste (veel Brabanders hier dus vandaar de naam).
De Prins ontving de sleutel van de base en mocht de komende dagen de commandant bijstaan
om de scepter te zwaaien over base Hadrian.
Na het appél is de Prins de base rondgereden in een versierde aanhangwagen achter een
legerjeep.
Zaterdagavond hebben we met zijn allen een zeer gezellig carnavalsfeest gevierd.
Helaas kon niet iedereen van de partij zijn omdat de wachtposen bezet moesten blijven en ook
een deel van het medisch team op hun post moest blijven.
Gelukkig heb ik een collega die niet zo gek is op carnaval dus wilde hij met alle plezier de medische dienst waarnemen zodat de rest van het team carnaval kon vieren.
Tot ieders verbazing hadden de meeste mensen wel een carnavalspak mee genomen of op laten
sturen vanuit Nederland zodat het in de bunker (die ook als eetzaal dienst doet) een gezellige
boel is.
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Carnaval in Deh-rawod
Burka’s waren verboden omdat er ook Afghaanse tolken op ons kamp werken en leven en het
zeker niet onze bedoeling is om onze Afghaanse collega’s voor het hoofd te stoten.
De Afghaanse tolken hebben trouwens met de grootste lol onze pakken bekeken en konden maar
niet begrijpen dat een heel land 5 dagen lang uit zijn bol gaat.
Een aparte gewaarwording om carnaval te vieren in een bunker en zonder drank.
Drinken mogen we hier op de base helemaal niet omdat we te allen tijde inzetbaar
moeten zijn als er ergens wat gebeurd en daar vormt de carnaval natuurlijk geen uitzondering
op.
Ook was er een regel dat de carnavals pakken snel uit moesten kunnen om te kunnen handelen
als dat nodig is.
Je zag bij sommige mensen dan ook hun wapen stiekem af en toe tussen hun kleding uitpiepen.
Gelukkig is de avond voor ons rustig verlopen en waren er zelfs wat alcohol vrije biertjes
geregeld om toch even een beetje sfeer te proeven.
Al met al was de avond een succes maar ik hoop volgend jaar toch weer carnaval te kunnen
vieren met mijn vrienden in het altijd gezellige Ootmarsum

Groetjes sergeant Wouter
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Carnaval in Deh-rawod
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Leden van de club van 50
:
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015

Dennis Heerink
Marcel Brookhuis
Raymond van Benthem
Bernardo Engbers
Richard Horsthuis
Laurens Heerdink
Peter Meijer
Paul Bruggink
Rudy Groeneveld
Gerald Wassink
Gerrit Brunink
Henk Meijer
Mike en Nora
Henk Heerink
Jan Koenen

De volgorde is bepaald door het moment van lid worden.
Deze (momenteel) 15 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 35 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
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Carnaval in Deh-rawod
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Sponsor in het licht.
Dit jaar: Hanneke Haarhuis, van café ’N Deurloop
Naam: Hanneke Haarhuis
Burgelijke staat: ongehuwd.
Functie: Hoofd bar
Het Bedrijf:

Het café bestaat sinds 1890. De laatste eigenaar die ik ken is Annie Stijnmeijer, van haar heb ik het
bedrijf gekocht in 2003. Dit op aanraden van Leo Alberink onder het genot van een pilsje.
Twee weken later was de verbouwing al begonnen, in totaal heeft de verbouwing vier maanden geduurd.
Op 11 april 2003 was de ofﬁciële opening samen met mede bar hoofd Jan Kreuwel.
De eerste inzet was een volle bar, dit werd een vol café tot aan nu toe.
Het café wordt gerund samen met drie vaste bardames; Manon, Jorien en Leonie. Deze dames werken
afwisselend in het weekend en daardoor proberen we iedereen een leuke avond te bezorgen, voor een
eerlijke prijs.

Dus; ’N Deurloop doar zit ie good.
Carnaval:
MOOI!!!

Tijdens de optocht wordt het pas echt carnaval bij ’N Deurloop.
Ik heb erg veel respect voor de wagenbouwers. Zoals die groep met elkaar omgaan en samen hun vrije
tijd opofferen om zoiets moois neer te zetten!
Toch is het KeiSleppersfeest mijn favoriete feestje, met altijd veel onzin en erg originele cadeaus. Het
Kleintje gala bij Heintje is een top idee, ook al werd het gehouden onder de noemer; Karaoke spektakel
bij Heintje. Hier moeten ze echt mee doorgaan. Kom de kunst maar eens afkijken in Agelo.

Waarom Sponsor van de Henige Slepveent:
Waarom niet!!!

Het is erg gaaf dat er uit twee vrienden groepen zo’n vereniging is ontstaan. Het feit dat er dames in
de Raad van Elf zitten is helemaal top, eindelijk een keer iets anders. Verder is het een leuke en vooral
nuchtere vereniging.

Hobby’s:
Gitaar spelen, Gala in Agelo, ben momenteel bezig met het motorrijbewijs en verder natuurlijk het café.
Ik Schaam me voor:
Mensen die zich zelf niet schamen als ze dit wel zouden moeten doen.

Wat was je hoogtepunt van het Carnaval:
De “na”kraak bij Zomerlust

Motto:
At vandaag nich lukt, dan wilt morn’ wa en at morn’nich luk’n wil dan schei d’r ma met oet.
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Carnaval in Deh-rawod

Elke zondag geopend
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Heintjes Party
Ja, je zou kunnen zeggen over deze avond: “wie er was die weet het nog wel, en wie er niet
was, jammer dan.” Maar vooruit we zullen niet lullig doen, dan toch maar een klein verslagje.
Heintje’s Party, voor de tweede keer op de agenda dit jaar. Heintjes Party kun je het beste
vergelijken met een “Kleintje Gala”. Opgevoerd door een aantal slepveenters en er wordt ingegaan op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Oud Ootmasrum. Diverse mensen worden
er door gehaald in de show die op werd gevoerd met de titel: “Ie-dull”. Henk-jan Smits was
helemaal naar het oud ootmarsumse afgereisd om te kijken of er in deze uithoek des lands nog
talent viel te ontdekken. De aftrap werd verzorgd door Karel van de Bloasbrothers. Na dit uitstekende verzorgde optreden werd hij zelfs uitgenodigd om naast Hank-jan plaats te nemen in
de jury. Vervolgens waren er optredens van Erik Morslim, Tom Bonnes, Herman met zijn Hondjes
en Gert ‘welkoop’Smoes. Het meest opvallende optreden was echter toch wel van ‘sponsorcomissie-Richard’ die spontaan een lied ten gehore bracht. Het publiek waardeerde dit zeer. De
afsluiter werd verzorg door oud-opperslepper Bernardo en metslepper Gerald met een bier-medley! Om de avond compleet te maken vond het open-oud-ootmarsums-kampioenschap-tisch-undtafel-kletteren plaats.
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HSV koopt
hal
Carnaval
in Deh-rawod

Ootmarsum – Carnavalsvereniging C.V. De Hènige Slepvèènt uit Oud Ootmarsum heeft de loods
van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Ootmarsum gekocht.
Sinds twee jaar maken de Hènige Slepvèènt al gebruik van een gedeelte van de hal om daar de
praalwagen te bouwen. Middels deze koop is het mogelijk voor de wagenbouwers en ook andere
commissies van de vereniging om er te vergaderen of spullen op te slaan. Uiteraard kan de vereniging dit niet zelf bekostigen maar men heeft een anonieme sponsor bereid gevonden om een
groot deel van de kosten op zich te nemen. De investeerder ziet dit als een lucratieve investering en gunt de carnavalsvereniging deze locatie.
Aanstaande zondag om 13.00 uur zal de koopovereenkomst getekend worden door de besturen
van C.V. Hènige Slepvèènt en de CWV Ootmarsum. Alle leden van beide verenigingen zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de foto ziet u hoe de penningmeester de hand
schud van de anonieme investeerder, de voorzitter kijkt tevreden toe. Op de achtergrond de
gekochte hal.
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Commissie in de spotlights
Dit jaar staat de wagenbouwcommissie in de spotlights. We hoeven jullie natuurlijk niet uit te leggen
wat de wagenbouwcommissie doet, de praalwagen bouwen natuurlijk! Jullie worden voorgesteld aan
onze fanatieke wagenbouwers en zij zullen vertellen over de belevenissen van dit jaar.

Jan Bokkers en Peter Meijer

Raymond van Benthem

Gijs Brunink

Een jaar wagenbouw die niet gauw vergeten zal worden, dat is de uiteindelijke gedachte dit bij het afgelopen jaar wagenbouw past. Beginnen met een kale wagen van 15 meter, en eindigen met praalwagen
van goed 10 meter. Het hoe en waarom zal u na het lezen van deze tekst duidelijk worden.
Beginnen met een zelfrijdend busonderstel dat niet meer goed rijdt. Dat was een valse start, want het
vinden van een nieuwe keerring voor het onderstel was op dat moment nog niet gelukt. Omdat het de
hoogste tijd was, fanatiek te beginnen met het bouwen van de wagen, werden de eerste draaiende
onderdelen al gemaakt en geplaatst op de wagen. Een nieuwe keerring werd niet gevonden, dus was het
reviseren van het onderdeel de enige mogelijke oplossing. Dat werd ook gedaan, maar ook met het nieuwe onderdeel was het busonderstel eigenlijk alles behalve optimaal voor de bouw van een zeer mooie
praalwagen. Met dit in ons achterhoofd en de bouw die op dat moment tegen zat, hebben we de koppen
bij elkaar gestoken en geconcludeerd dat de praalwagen niet zou kunnen worden wat wij eigenlijk wel
graag zouden zien.
Aangezien elke Opperslepper het verdient een mooie wagen te hebben, en de wagenbouw graag met
een mooie wagen de straat op gaat, besloten we de prinsenwagen dit jaar eens grondig aan te pakken,
en daarmee voor de dag te komen. We wilden iets gaan maken, waar we de komende jaren ook wat mee
kunnen. Ook vonden we de veiligheid van een prinsenwagen iets waar we rekening mee moesten houden.
We hebben een demontabel geraamte gemaakt, wat we ieder jaar zo weer op de wagen kunnen monteren, en wat veiligheid garandeert. Om dat geraamte hebben we de uiteindelijke prinsenwagen gebouwd,
die ook als praalwagen door kon.

Michel Oude Vrielink

Bernardo Engebers

Michel Veldhuis

Inmiddels in de wagenbouw voor het nieuwe jaar alweer in volle gang, en loopt het busonderstel als
vanouds. Er is het nodige overbodige ijzer verwijderd en ook de elektriciteitskast heeft een grote verandering ondergaan. Het gehele onderstel wordt opgeknapt en volledig ingericht zoals wij dat zelf graag
willen. Er komt een groot frame over de wagen, waar alle delen op gemonteerd worden, zodat we jaren
verder kunnen met het frame, en we dus de komende jaren kunnen beschikken over een degelijke en
stevige constructie. We zullen dan de ook aankomend jaar weer schitteren met onze praalwagen!!!
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Opkomst

Zaterdag 20 januari was het dan eindelijk zover. De achtste opperslepper en zijn metsleppers
van C.V. De Hènige Slepvèènt zouden bekend worden gemaakt. Dit alles vond plaats bij de residentie in eetcafé postelhoek. Dit jaar voor het eerst met de nieuwe eigenares Silvia Rouwers.
De residentie was speciaal voor de opkomst mooi versierd en uitgebreid met een grote tent. Ook
de bekende ‘piskoar’ was uiteraard weer terug te vinden voor het café.

Met de aanwezigheid van de
Schuddebuikjes en de Greunen
kon het ook dit jaar niet meer mis gaan
Rond acht uur ’s avonds begon het feest. De eerste nieuwsgierigen, bestuur en sleppersroad
kwamen binnen. De muziek, gedraaid door dj Boy, en de verlichting gingen aan, de heaters
bliezen volop en de eerste biertjes werden getapt door het barpersoneel. Naarmate de tijd
vorderde werd het steeds drukker, de residentie vulde zich met leden van de Hènige Slepvèènt
en vele anderen uit Oud-Ootmarsum en omgeving. De verschillende carnavalsverenigingen uit de
buurt met onder andere de Siepeljonkers en de Othmarridders trokken naar binnen. Met de aanwezigheid van de Schuddebuikjes en de Greunen wisten ook verschillende carnavalsverenigingen
van buiten Ootmarsum de weg richting Oud-Ootmarsum te vinden en was het al snel goed druk.
Door de drukte liep het programma van de avond iets uit. Rond half elf, nadat de verschillende verenigingen en kapellen naar binnen waren getrokken, meldde onze eigen kapel, de
bloasbrothers, zich bij het podium. Dit was het teken dat de opkomst kon beginnen. Na lang
wachten was het dan eindelijk zo ver. De eerste metslepper werd aangekondigd door vorst Gerald. Onder begeleiding van de bloasbrothers kwam metslepper Peter naar voren. Vervolgens was
het tijd voor de tweede metslepper en de opperslepper. Achtereenvolgens werden metslepper
Ruben en opperslepper Mans 1 aangekondigd. Hiermee was het trio compleet. Nadat de proclamatiepunten bekend werden gemaakt en werd afgesloten met de lijfspreuk van het trio: ‘met
dis’n broen’n kaal’n en rooi’n heb ie dit carnaval niks te knooi’n’ kon het feest
weer losbarsten

Noaproat 2007.indd 17

25-7-2007 7:00:14

Carnaval
in met
Deh-rawod
Intervieuw
het Trio
Hij is de koning van Oud Ootmarsum
Hij is de markies van het zaalvoetbal

Hij is de jonkheer van de laagsestraat

Hij is de baron van KOSC A2

Opperslepper Mans 1
Naam:
Mans hövels
Leeftijd:
30
Lengte (inclusief steek):
2,50 meter
Woonplaats:
Oud Ootmarsum
Relatie:
Goddank niet.
Metslepper Peter:
Beste postbode van Ootmarsum en omstreken.
Metslepper Ruben:
Kamaraad, directeur van de ﬁrma.
Hoe vond je de opkomst?
Ik vond het een fantastisch mooie opkomst in goed versierde bomvolle feestzaal.

De bloasbrothers?
Fantastische kapel, goed aanwezig. Bloasbrothers bedankt!!

Dweilen in Ootmarsum?
Machtig mooi. Vooral bij de radboud,
John en Maria bedankt!
Bier of cola?
Cola light.

Wat vond je van de buitenresidentie?
Fantastisch mooie opening. Gerrit
en Mini bedankt. Hopelijk komen
we nog een keer
terug als Hidde ooit
opperslepper wordt!
Er op of er af?
Half er in.

Wat was je hoogtepunt van het carnaval
dit jaar?
Kleintje gala bij ’t Zolderke!

Nog gesport tijdens het carnaval?
Ja, maar 60 kilometer dinkellandloop viel toch wat tegen...
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Intervieuw met het Trio
Metslepper Peter

Metslepper Ruben

Naam:
Peter Veldhuis
Leeftijd:
42
Lengte (inclusief steek):
Mans + 7cm.
Woonplaats:
Ootmarsum
Relatie:
Nee, alleen de hond houdt het
vol bij mij.
Opperslepper Mans:
Een echte opper.
Metslepper Ruben:
Beetje duister ﬁguur.

Naam:
Ruben Baanstra
Leeftijd:
24
Lengte (inclusief steek):
Mans -3cm. (Onder protest)
Woonplaats:
Paramaribo
Relatie:
Ja, Ilse.
Opperslepper Mans:
In hogere sferen, kamaraad,
mooie feestvierder.
Metslepper Peter:
Beste adjudant ooit.

Wat was je hoogtepunt van
het carnaval dit jaar?
Kleintje gala bij ’t Zolderke.

Wat vond je van de optocht
in Ootmarsum?
In één woord....
Ootmarsum of Oud-Ootmarsum?
Niets tekort aan Oud Ootmarsum, maar
ik blijf een siepel.

Wat vond je van de
optocht in Ootmarsum?
...prachtig
Bier of cola?
Bier, iets anders verwacht

Ootmarsum of Oud-Ootmarsum?
Agelo

Wat was je hoogtepunt van
het carnaval dit jaar?
Heintjes party

Bier of cola?
Bier!

Broen’n kaal’n rooi’n?

Beste
uitspraak
ooit.
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Nieuwe
Sleppersroadleden
Carnaval
in Deh-rawod
NAAM: peter meijer
BIJNAAM: de rechte
STANDPLAATS: is dit belangrijk
LENGTE: doe eens is een gok
SCHOENMAAT: 46
RELATIE: nee nog niet maar belangstellende kunnen bellen met mijn vertrouwens persoon j bokkers
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: lijkt me duidelijk, abbe in tubbig
IK SCHAAM ME VOOR: mijn behoefte aan bier
IK BEN BANG VOOR: raymond bij de wagen
IK BEN TROTS OP: mezelf niet dronken geweest dit carnaval
GROOT OF KLEIN: middel
DUITS OF FRANS: engels
MOOI OF LELIJK: mooi
STRING OF LANGE ONDERBROEK: domme vraag rudy
SLEPPERSROAD: een mooi stel sleukhalsen
OPPERSLEPPER: de man met meerdere lijfspreuken

NAAM: Jan Bökkers (met Umlaud) zie ALT 148
BIJNAAM: Jens
STANDPLAATS: Ootmarsum
LENGTE: 1.85m
SCHOENMAAT: De ene kant 45,5 en de andere 46
RELATIE: Wordt aan gewerkt,,, graag m’n assistent bellen voor een afspraak op volgend mobiele nummer
0630379111
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: blijft toch albergen
IK SCHAAM ME VOOR: Het drankgebruik onder de dinkelose jeugd tijdens het carnaval
IK BEN BANG VOOR: De rotte appel (gait wassink)
IK BEN TROTS OP: mijn 2 idolen die altijd een goed woordje voor iedereen over hebben nl, Hans Peters
en de man met 2 kale Köp!!!
GROOT OF KLEIN: ik kan beter eerlijk zijn, dus groot
DUITS OF FRANS: Duits,,, ik ga toch voor de schnitzel he
MOOI OF LELIJK: Erg lelijk wordt vaak mooi gevonden.
STRING OF LANGE ONDERBROEK: zwembroek, ben ik overal op voorbereid he (of gaat dit niet over mij??)
SLEPPERSROAD: Akelig zoepvolk, waaronder ikzelf
OPPERSLEPPER: Was dik in orde, Heb trouwens zelf geen ambitie
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N

Nieuwe Sleppersroadleden
NAAM: Cas Eertman
BIJNAAM: Dieks
STANDPLAATS: Ootmarsum
LENGTE: net gen 2 meter
SCHOENMAAT: nog net gen 50
RELATIE: nee
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: Met de bus op t’ midden van de stroat stil kom te stoan, zodat er gen
auto mer langs kon.
IK SCHAAM ME VOOR: de voorzitter
IK BEN BANG VOOR: de vorst
IK BEN TROTS OP: de poaskearls
GROOT OF KLEIN: middel
DUITS OF FRANS: Twents
MOOI OF LELIJK: Lelijk mooi
STRING OF LANGE ONDERBROEK: allebei
SLEPPERSROAD: Goeie club, as ze nuchter blieft
OPPERSLEPPER: Dat is toch den `rooin`

NAAM: Gert-Jan
BIJNAAM: Tijans
STANDPLAATS: Thuis
LENGTE: 30 cm
SCHOENMAAT: 45
RELATIE: Problemen
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: Opkomst opperslepper
IK SCHAAM ME VOOR: mijn zangtalent
IK BEN BANG VOOR: Jan bokkers
IK BEN TROTS OP: mien dikke colt
GROOT OF KLEIN: groot
DUITS OF FRANS: geen van beide??
MOOI OF LELIJK: mooi
STRING OF LANGE ONDERBROEK: string
SLEPPERSROAD: mooi werk
OPPERSLEPPER: beste kearl
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Nieuwe
Sleppersroadleden
Carnaval
in Deh-rawod
NAAM: Bram Beld
BIJNAAM: Dijkers
STANDPLAATS: Oatmüske
LENGTE: 2x over de helft
SCHOENMAAT: 43 en een klein beetje
RELATIE: Neej
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: Binnentreden bij Stadscafe
Al linkerpink
enkele jaren stelt Autobedrijf Ben van der Aa een hofauto beschikbaar voor
IK SCHAAM ME VOOR: Mijn
de Opperslepper en zijn Metsleppers. Ook dit jaar is er weer een mooie auto
IK BEN BANG VOOR: Sinterklaas
beschikbaar gesteld. Wij willen Ben van der Aa hiervoor hartelijk bedanken
IK BEN TROTS OP: Mijn rechterpink
GROOT OF KLEIN: Mega en hopen volgend jaar weer gebruik te mogen maken van een hofauto.
DUITS OF FRANS: Germanisch
MOOI OF LELIJK: Mooi man
STRING OF LANGE ONDERBROEK: Lange onderstring
SLEPPERSROAD: Zoepkoppen
OPPERSLEPPER: Zoepkop ten top
NAAM: martijn bos
BIJNAAM:bosje ( cola boy ) (kale)
STANDPLAATS: schap
LENGTE: 182
SCHOENMAAT: 43
RELATIE: ja :D
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: opkomst opperslepper terug weg
in de berm.
IK SCHAAM ME VOOR: me pak toen
IK BEN BANG VOOR: kuupgaatje
IK BEN TROTS OP: meester henk
GROOT OF KLEIN: groot
DUITS OF FRANS: french kissing
MOOI OF LELIJK: mooi lelijk
STRING OF LANGE ONDERBROEK: voor mij een string
SLEPPERSROAD: mooie club onbenullig volk :D die weten wat feest
is.
OPPERSLEPPER: een man met een missie. Die weet wat carnaval is.
NAAM: Demy Bolk
BIJNAAM: Bolk
STANDPLAATS: Sleppersroad en wagenbouw
LENGTE: 1.78 m
SCHOENMAAT: 45
RELATIE: geen
HOOGTEPUNT VAN HET CARNAVAL: Ootmarsum natuurlijk
IK SCHAAM ME VOOR: nergens
IK BEN BANG VOOR: reptielen
IK BEN TROTS OP: De vereniging
GROOT OF KLEIN: Groot
DUITS OF FRANS: Duits , frans versta ik niet
MOOI OF LELIJK: mooi
STRING OF LANGE ONDERBROEK: string
SLEPPERSROAD: Ik vond het eerste jaar in de sleppersroad super!
OPPERSLEPPER: Is een best’n keal en hoald van een kort gebed en een lang’n
metworst.
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Bedankt voor de samenwerking van de afgelopen jaren
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Carnaval
in Deh-rawod
Optochten

Albergen
Op zondag 11 februari was de eerste carnavalsoptocht van Nederland in
Albergen. En natuurlijk hebben wij daaraan meegedaan. Wat overigens niet kan worden
gezegd van de Siepeljonkers, toch jammer je in het jubileumjaar hier verstek moet laten gaan.
Het had de hele ochtend al geregend en er was weinig hoop dat we het er tijdens de optocht droog
van af zouden brengen en menigeen had zich hier ook al op voorbereid. Maar de weergoden waren ons
weer eens goed gezind. Bij het begin van de optocht werd het droog en het heeft tijdens de optocht
ook niet weer geregend. Het werd dus toch nog een geslaagde optocht, alleen veel publiek had
afgehaakt door het slechte weer. Helaas werd er ook geen prijs behaald, maar dit mocht de
feestvreugde niet drukken en we hebben ons weer prima vermaakt in de feesttent

Ootmarsum
Natuurlijk waren we er ook bij in ons eigen Ootmarsum. Het trio stond
op de wagen evenals het bestuur en de sleppersroad. Dit had alleen wel wat gevolgen
voor onze loopgroep die daardoor slonk tot een tien man. Misschien een idee voor volgend jaar
om daar wat mee te doen. Dankzij het mooie weer en de vele bezoekers langs de kant werd dit een
mooie optocht. Na de optocht werd er begonnen met het altijd gezellige dweilen en waar kun je niet
beter beginnen als bij het café van onze eigen Opperslepper. Na hier een aantal biertjes te hebben
weggetikt gingen we naar Gerrit om een hapje te eten. De groep was inmiddels al aardig uitgebreid met mensen die het wel gezellig vonden om met ons van café naar café te trekken
en geef ze eens ongelijk. Na een bodem te hebben gelegd werden vervolgens de
Deurloop, het Radboud, Stadscafé en Ossenvoort nog aangedaan.

Geesteren
Geesteren is een apart verhaal en daar zijn we ook dit jaar weer achter
gekomen. Door een klein ongelukje onderweg met de wagen (Guus Geluk was blijkbaar niet zo standvast) kwam de wagen nog net op tijd in Geesteren. Gevolg hiervan was dat
we bijna als laatste in de optocht waren. Voor sommige bezoekers was dat blijkbaar een reden om
daar maar niet meer op te wachten. De optocht verliep verder prima. Bij de prijsuitreiking wachtte ons
echter een grote verrassing. Vorig jaar hadden we de elfde plaats behaald met een aanzienlijk mooiere wagen dan dit jaar en toch ook dit jaar weer de elfde plaats. Zou dat gewoon in het reglement staan daar, C.V. De Hènige Slepvèènt elfde plaats. Als we volgend jaar nou eens
meedoen met een kale platte wagen………
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Hofauto

Al enkele jaren stelt Autobedrijf Ben van der Aa een hofauto beschikbaar voor
de Opperslepper en zijn Metsleppers. Ook dit jaar is er weer een mooie auto
beschikbaar gesteld. Wij willen Ben van der Aa hiervoor hartelijk bedanken
en hopen volgend jaar weer gebruik te mogen maken van een hofauto.

Al enkele jaren stelt Autobedrijf
Ben van der Aa een hofauto beschikbaar
voor de Opperslepper en zijn Metsleppers. Ook dit
jaar is er weer een mooie auto beschikbaar gesteld.
Wij willen Ben van der AA hiervoor hartelijk bedanken en hopen volgend jaar weer gebruik te
mogen maken van een hofauto.
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Puzzel

1
2
3
4
5

K.v.K. nr. 08119747
Heisterkamp dranken en …
Wilhelminastraat 12
Graﬁsch & logistiek management
Trappen, design, machinebouw,
constructies
6 “Creatieve communicatie & projecten”
7 Goed in het vak werk
8 “Import, export”
9 “De groen en doen winkel”
10 Café van onze Opperslepper
11 Textielreiniging
12 “Voorkom hittestress, verbeter diercomfort!”

13 Molenstraat 5
14 Achternaam van onze vorst
15 0541- 291847
16 “Audio, video, electra”
17 “Accomodaties voor feesten en
partijen tot 140 personen”
18 7666 LN Fleringen
19 Residentie C.V. de Hènige Slepvèènt
20 Tel.nr. van Ben van der Aa Ootmarsum
21 “Installatie bedrijf Ootmarsum”
22 Noodstroomaggregaten
23 “We zijn net zo thuis in de buurt als u”
24 “Ook voor een feest op maat”

Zoek in de advertenties de juiste antwoorden
De oplossing kan tot 01-10-07 worden opgestuurd naar dennis@henigeslepveent.nl
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Opening Buitenresidentie
Carnaval
in Deh-rawod

“en als extra proclamatiepunt wilt wie dit joar ok ne’ boetenresidentie aanwiezen………” Iedereen in de tent tijdens de opkomst kon het antwoord al invullen, ah dat wordt natuurlijk café
de Grens, maar niets bleek minder waar: “Miene boetenresidentie is café De nieuwe Roos” Het
zorgde voor heel wat hilariteit in de tent.
Vrijdag 2 februari zou het dan ook gebeuren, de opening van de buitenresidentie, op speciaal
verzoek van het trio. Gerrit en Minie waren in hun nopjes en zagen er op hun carnavalsbest
uit. Na het bord ‘buitenresidentie’ van een lampje te hebben voorzien, en Gerrit en Minie en
‘trio’klok te hebben overhandigd kon het feest beginnen. Het werd een ouderwets gezellige
avond, en als afsluiter gaf gerrit nog dans weg waar ze bij ‘dancing with the stars’ u tegen kunnen zeggen. Het initiatief van Mans om een buitenresidentie te openen is dan ook iedereen goed
bevallen en we hopen volgend jaar weer zo’n feest te beleven.
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Interview met Silvia Rouwers
Het interview vond plaats op een van de vele zonnige zaterdagmiddagen bij ‘het buitengewoon andere’
Eetcafé Postelhoek op het terras, genietend van een grote cocktail. Het leven van een
Noaproatmedewerker heeft ook zijn mooie kanten……
We starten met het leven van Silvia:
Silvia (dus niet Sylvia, zoals menigeen fout schrijft) is geboren op
10 mei 1976 als dochter van Ben en Margriet Rouwers. Opgegroeid
aan de Titus Brandsmastraat tezamen met oudere broer Bart en
altijd in gezelschap van een trouwe hond.
Na de MAVO in Ootmarsum ging Silvia niet als zovele naar Oldenzaal (das niet ‘mijn ding’), maar naar de HAVO in Almelo. “Daar
heb ik een supertijd beleefd, veel sporten, ons damesschoolteam
softbal was zelfs 2e van Nederland.”
Na deze geweldige tijd besloot ze naar het TIO college te gaan,
het toerisme in. Op dat moment had Silvia al het idee om Hostess te worden. Op 19-jarige leeftijd
besluit ze dan stage te gaan lopen in Spanje, als receptioniste in een hotel. Na deze periode in het zonnige Spanje is ze als skilerares aan de slag gegaan in het sneeuwrijke Amwerten. Naast skiles kwam ook
snowboarden aan bod. 6 jaar lang heeft ze niet alleen les gegeven, maar ook als Hostess, receptioniste,
etc. haar kost proberen te verdienen.
Hoe het ‘mis’ ging:
Van haar 16e tot haar 18e levensjaar was ze tijdens de vakanties vaak in Duitsland. En daar ging het
‘mis’: “Ik mocht een keer een bietje tappen en was verkocht. Alle vakanties heb ik daarna diverse
baantjes gehad: helpen in de discotheek, op het terras, van alles”. Vanaf haar 20e ging ze van promotiewerk in Spanje naar de volgende zomers in Kreta om ook daar barwerk te verrichten, excursies te
begeleiden en te helpen in diverse discotheken. Allemaal horeca en toerisme.
Als 26-jarige besluit ze dan de Grolsch Horeca-academie te volgen, met als leerbedrijf het Stadscafé.
Ze had per slot van rekening al jaren zomers geholpen tijdens tussenliggende zomerperiodes bij dit café.
Tijdens de Horeca-academie moest ze een ondernemersplan schrijven en Silvia besloot om hiervoor
HCR Oald Oatmöske te gebruiken. “In het plan van destijds had ik zelfs al een naam bedacht voor het
eetcafé, namelijk “De Postelhoek”. Dit op advies van verschillende mensen. Het moest een herkenbare
naam zijn, maar toch iets nieuws. En aangezien dit de hoek van de Postelhoek is, was deze naam dus
(toen ook al) erg toepasselijk.
Na haar diploma ging Silvia zo’n twee jaar aan de slag bij Het Holscher in Saasveld, waar ze als
bedrijfsleidster de ﬁjne kneepjes van het vak leerde. Eind 2005 tenslotte tekende ze een overeenkomst
met Jan en Gerrie (red. de oud uitbaters van HCR Oald Oatmöske, het voormalige Postelhoek) en op 11
mei 2006, 1 dag na haar 30e verjaardag, was het café geopend…..
Silvia’s liefedesleven:
Momenteel is Silvia vrijgezel(lig) maar niet zoekend. “zoiets moet je overkomen, geforceerd gaat niet
werken. Ik ben gewoon op zoek naar de prins op het witte paard. Goh, is een programma als:
‘Horecavrouw zoekt man’ niet iets voor mij?”
“Je woont in Ootmarsum. Huh?!? Oud Ootmarsum is toch veel leuker?”
Na de Titus Brandsmastraat in Ootmarsum is Silvia via de Van Keppelstraat en de Kleikoel aan de
Kloosterstraat gaan wonen. Tegenwoordig kunnen we haar vinden boven het Bakhoes, namelijk aan de
Kapelstraat. “Oud Ootmarsum is landelijk en zou dus erg goed bij me passen, maar ik wil graag werk en
privé gescheiden houden, laat mij maar lekker in de stad wonen”.
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Hobbies:
Te veel voor iemand met een eigen zaak: volleybal, snowboarden, wandelen, ontspanning in de natuur
en diverse sportieve dingen. Alleen een van mijn
grootste hobbies: reizen is nu een echt nadeel. Elke
woensdag is Silvia te vinden in de sporthal in Ootmarsum. Daar speelt ze in Dames 5. Helaas vanwege
(werk)verplichtingen speelt ze bijna geen
wedstrijden.
Waarom heb je besloten van een sportief leventje
de wending naar toerisme te maken:
“Sport is leuk t/m een jaar of 40, dan ben je in
principe te ‘oud’. Voor mij was die afweging dus
doorslaggevend.”
Elk voordeel heb z’n nadeel:
“Tja, zo is er van alles, in het weekend werken
vinden sommigen ook ‘niet cool’. Altijd werken als anderen vrij zijn, altijd horeca, altijd tijdens feestdagen. Maar werken tijdens feesten is ook erg gezellig. Kijk kleren kopen op een zaterdagmiddag is ook een
crime.” (“Tja, dan kun je net zo goed aan je 2e cocktail beginnen op een terrasje…)”. “Je moet je leven
gewoon anders plannen. Ik wil graag tussen de mensen zijn en een baantje op een stofﬁg kantoor, van 9
tot 5 is aan mij niet besteed.
Herman Rouwers, Silvia Rouwers, beide groot
eetetablissement. Toeval?
“Herman is een heel ver familielid, geen directe
familie. Ik kan heel goed met hem, maar heb er
verder geen naaste band mee. We dragen toevallig
dezelfde naam.”
Carnavalshistorie:
“Nou, ik kwam als medewerker van het Stadscafé
echt in aanraking met de Ootmarsumse tradities.”
Daarvoor was ze al wel dansmarieke geweest bij de
Othmarridders, in de periode van 13 t/m 18 jaar,
maar in die periode maak je het carnaval niet zo
bewust mee als een paar jaar later. “Wel was ik al
op jonge leeftijd een erg enthousiast dansmarieke,
mede door de enorme steun van mijn ouders”. Tijdens de periode dat Richard (Stads) I de scepter
zwaaide, was ze een van de medewerkers van het Stadscafé en heeft toen erg veel met het carnavalsvolk
gewerkt.
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Interview met Silvia Rouwers
Afgelopen carnavalsperiode met de Hènige Slepvèènt:
Vrij vlot na de overname in 2006 heeft Silvia met een paar bestuursleden van de Hènige Slepvèènt rond
de tafel gezeten. We waren het al gauw eens dat het opkomstfeest op een zelfde manier moest doorgaan. Afgelopen jaar was het eerste jaar en van beide kanten is het goed
bevallen. De nog weer grotere groep aanwezigen was erg enthousiast.
Silvia ziet De Hènige Slepvèènt als een leuke vereniging, lekker gemakkelijk en een toevoeging voor het Ootmarsumse carnaval. “Het feest
van de Hènige Slepvèènt is erg gezellig, geen geouwehoer. Het pand is
hierin ook belangrijk, de aankleding, etc.” Als voorbeeld noemt ze ook
de Paaszaterdag, waar alles zo gemoedelijk ging dat er niks is gesneuveld, ondanks dat alles er nog hing.
Wat zijn je plannen met de Postelhoek:
“Met de Postelhoek wil ik groeien. Ik zit daarbij te denken aan overnachtingsmogelijkheden en kleine partijtjes. Het is de bedoeling dat
we straks het hele pand gaan gebruiken. Maar het moet wel gezellig
blijven.” Zo omschrijft Silvia zichzelf als eigenaresse en niet als directrice. Verder geeft ze aan met de diverse thema-avonden heel veel succes te hebben en noemt ze daarin
nog even haar moeder Margriet, als klankbord. “Met de Hènige Slepvèènt wil ik graag op dezelfde tour
doorgaan. Maar we moeten wel gezamenlijk oppassen dat iedereen wel zichzelf blijft, net als nu. Te veel
groeien qua tent e.d. moet zorgen voor dezelfde gezelligheid. We wachten af, maar ik denk dat ons nog
leuke jaren staan te wachten”.
Ruim een uur verder, menig zweetdruppeltje weggeveegd en 4 dikke cocktails achterovergeslagen, verlaat deze Noaproatmedewerker het terras om aan de lange terugreis te beginnen…
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WANTED

Een vereniging draait natuurlijk op vrijwilligers. Wij zijn erg blij met alle fanatieke leden die deel nemen in
een commissie. Maar er stopt er natuurlijk ook wel eens eentje en dat moet wel weer aangevuld worden met
nieuwe enthousiaste leden!!
Dus lijkt het jou wat om deel te nemen in één van de commissies van C.V. De Hènige Slepvèènt, meld je dan
bij één van de bestuursleden. Je kunt je aanmelden voor de volgende commissies:
Wagenbouwcommissie
Kleed en Sminckcommissie
Sponsorcommissie
Feestcommissie
NIP (Noaproat, internet en pers)

Noaproat 2007.indd 38

25-7-2007 7:03:33

Uitslag RUO
1. Gert Smoes

8 stemmen

2. Jan Bökkers

4 stemmen

3. Hans Peters(wunne) 3 stemmen
3. Henk Heerink

3 stemmen

5. Tom Bonnes

2 stemmen

5. Joost ten Oever

2 stemmen

7. Martijn Fikkers

1 stem

7. Vincent Zwaferink

1 stem

7. Karel Mijers

1 stem

7. Paul Bruggink

1 stem

7. Rob oude Engberink 1 stem

Velen dachten te weten dat Mans Opperslepper zou worden, echter niemand nam de moeite om de RUO
actie in te vullen. Hierdoor heeft niemand de prijs gewonnen
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Marconistraat 31
Postbus 5
7570 AA Oldenzaal

BÖRGER BENELUX
Postbus 78
NL-7630 AB Ootmarsum
Telefoon: +31 (0) 541 / 29 36 87
Telefax: +31 (0) 541 / 29 35 78
E-Mail: info@boerger-pumps.nl
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Bloasbrothers
En op 20 januari was het dan weer zover. De mooiste feesttent van Ootmarsum en omstreken wordt weer
opgebouwd op het terras van ’n Roatger, alias Café Restaurant Oald Oatmössche, alias Eetcafé de Postelhoek, alias Residentie van de Hènige Slepvèènt. Dit jaar weer groter en mooier, en natuurlijk weer bommetje, bommetje vol. Van heinde en ver komen de feestgangers aangereisd om live aanwezig te zijn bij
de bekendmaking van de nieuwe Opperslepper en zijn Metsleppers. Allemaal super nieuwschierig naar de
onthulling van het best bewaarde geheim van 2007. De verrassing was dan ook groot toen eerst ’n Kaaln,
toen nen Broen’n en daarna nen Rooi’n op het podium
verscheen. Het was even zoeken naar het papiertje
met de proclamatiepunten, maar verder heb’t wie met
carnaval met dit Trio dit joar niks te knooi’n.
Dat wil zeggen...........
Zondagmiddag versieren en receptie bij de Opperslepper. Voor het eerst sinds de oprichting loopt de versiercommissie dit jaar vóór op het tijdschema. We
ontvangen een telefoontje van de vorst of de Bloas
Brothers alstublieft op tijd willen komen want ze zaten
al een hele tijd klaar bij de buitenresidentie en wilden graag om klokslag 17.30 uur bij Mans naar binnen
trekken. Geen probleem, want met die Kearls in die gele hesjes he’jj dit joar niks te knooi’n.
Keisleppersavond, een goede traditie die we in ere moeten houden. Ridder Frank en onze Opperslepper
Mans ontpopten zich als twee ware spraakwatervallen. Ze houden blijkbaar allebei van een lang gebed
en een korte metworst. Zelfs voor het ‘heilige boontje’ Hanna hadden ze de ene na de andere anekdote
in petto. Gewapend met een mooi hekwerk had onze Opperslepper eindelijk echt wat te knooi’n.
Nieuw dit jaar was de opening van de buitenresidentie van de Othmarridders. Het in Hènige Slepvèèntlaand gelegen café De Witte Berg werd door Prins Hannes voorzien van een fraai uithangbord. Het werd
helemaal gezellig toen Hannes bekend maakte dat hij met zijn uitnodiging om er samen één te drink’n
bedoelde om samen één vaatje bier te drinken! Het was jammer dat onze bus naar het Peerkesbal al zo
vroeg vertrok. Maar ook in Denekamp bij de Greune Köttelpeer’n ging het dak eraf. Na een fantastisch
optreden werden de kelen gesmeerd. We hebben nog een paar lootjes gekocht en om 01.30 uur ging de
Slepbus terug. Een enkele laatkomer werd vriendelijk opgevangen in de laatste bus die naar Ootmarsum vertrok. Ook in
Siepellaand he’jj dit joar met carnaval niks te knooi’n.
Wagenaanbieden. Ieder jaar moet alles weer groter en mooier.
Maar als je dan een jaartje “Hènig An” doet, dan wordt het er
het volgend jaar weer een stuk makkelijker op. Alvorens de
praalwagen aan het Trio werd aangeboden hebben de Bloas
Brothers het nieuwe carnavalsrepertoire nog even doorgenomen. Er was een kleine onderbreking tijdens dit optreden omdat
de Opperslepper op zoek was naar zijn Scepter. Gelukkig had
Leo hem snel gevonden en bood Mans spontaan 2 kratten bier aan, die op de eerstvolgende repetitieavond van de Bloas Brothers genuttigd konden worden. Een Man een man, een woord een woord. Wie hadden diss’n aomt weer niks te knooi’n.
We schrijven 16 februari. Het Carnaval 2007 gaat nu echt beginnen. Omdat de Bloas Brothers liever niet
naar Denekamp gingen, maar graag in Ootmarsum wilden blijven heeft Hanna van ’n Deurloop gevraagd
of we bij haar in het café wilden komen voor een alternatieve sleuteloverdracht. Niemand minder dan de
gedelegeerd bestuurder en sleutelhouder van Oald Oatmössche Jan van ’n Roatger, binnengetrokken door
de dames Slepgevoar, heeft namens Burgemeester Willeme aan alle Bloas Brothers een sleutel en een
liedboek overhandigd. Het gerucht gaat dat één van de sleutels ook op een zeer bijzondere slaapkamerdeur past.... Henny was de gelukkige en hef noe ok niks meer te knooi’n.
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Bloasbrothers
Zaterdag dweilen in Ootmarsum. Zoals elk jaar verzamelen we na de optocht in de tent bij café De
Grens. Al snel werd bekend dat de Moerbekkenkamp de eerste prijs in de optocht had gewonnen, dus
de stemming zat er al snel in. Na een spetterend optreden en de nodige biertjes werd het tijd voor een
culinaire pitstop bij “Le-o-Garage”. Het stamppotbuffet was klaargezet door “ie-hebt-er-al-‘n-mooi-gatin-vrett’n”-Herman. Met volle buik en nieuwe energie vertrokken de Bloas Brothers naar Hanna, waar
enkele minuten eerder de Hènige Slepvèènt naar binnen waren getrokken door onze Bloas Sisters. Ter
verhoging van de feestvreugde hebben we ons zelf ook
maar naar binnen geblazen. Nieuw in programma dit
jaar was het bezoek bij eetcafé Radboud waar we dan
ook maar een aantal nieuwe nummers ten gehore hebben gebracht. Daarna binnentrekken bij het KaraokeStadscafé en als afsluiting wederom het bommetje volle
café Ossenvoort. Aan het einde van de avond waren alle
drankmunten op dus hadd’n wie doar ok niks meer met
te knooi’n.
Zondagmorgen op tijd naar Agelo. Ons 1e Lustrum. Het is
inmiddels het 5e jaar dat we bij het frühshoppen hebben opgetreden. Vorst Theo van de Keistenen denkt toch
ook aan alles, Chapeau! Onze Mans nam wraak voor het
knooihek en hing Ridder Frank een loodzware brandblusser om z’n nek. Het ging om een goedgekeurd exemplaar
dus bij het eerstvolgende brandje hef Frank ok niks te
knooi’n.
Rosenmontag naar Vasse. Op tijd in de bus, want stel je voor dat we te laat zijn voor het
Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgenundnachmittagspektakel. We zijn naar binnen getrokken, helaas zonder de
charmante dansmarietjes, maar we hebben zonder probleem
het podium kunnen veroveren. We waren van plan om ons hele
repertoire ten gehore te brengen voor de uitzinnig hossende
feestgangers. Echter halverwege werd er per ongeluk het nummer “Daar-moet-op-gedronken-worden” ingezet, en dat is voor
alle Bloas Brothers het teken om zo snel mogelijk naar de dichstbijzijnde tapkraan te lopen. We hebben daarna genoten van
de carnavalsmuziek die door andere kapellen ten gehore werd
gebracht. Om 17.30 uur vertrok de bus terug naar Ootmarsum.
Even snel nog iets eten bij “Le-o-Garage” om daarna verder te vieren tijdens de witte bloezen avond bij
Ossenvoort. Op verzoek van Prins Hannes zijn daar alle oud-hofkapelleden bij elkaar gekomen om een
gigabloasoptreden te verzorgen. Het dak ging eraf! Misschien een leuk idee, om bij het 1e jubileum van
de Hènige Slepvèènt alle oud-Bloas Brothers te vragen, want die Kearls hebt verder toch niks te knooi’n.
De dweildinsdag begint wederom bij Mans. Nadat we even alle plafondinstrumenten die op het biljard
lagen op hun deugdelijkheid hadden getest was het tijd om in de luxe touringcar van Brookhuis te
stappen. De route liep van Antje & Billie in Weerselo naar ’t Peuleke in Rossum naar ’t Wubbenhof in
Denekamp naar Van der Maas in Siepelstad. De oud-prinsen werden getrakteerd met een geweldig optreden van “De Hènige Bloasvèènt” die met hun oranje bloesjes en hun gele hesjes menig Siepel op het
verkeerde been hebben gezet. Ja, het moge duidelijk zijn:
Met de Hènige Slepvèènt en de Bloas Brothers ha’jj dit joar met carnaval niks te knooi’n.
Zo, de Carnaval 2007 zit er weer op. De Bloas Brothers knooi’n weer een joar vedan, zodat we in 2008
weer ﬁt zijn om op de 3e zaterdag in januari weer op het podium te staan voor de 9e Opperslepper van
de Hènige Slepvèènt.
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Car-
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Winnaar kleurwedstrijd vorig jaar:

Bas Wassink

Zevende jaargang / 1e druk / Juli 2007
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; noapoat@henigeslepveent.nl of
telefonisch onder de volgende nummers;
06-40264744
06-51850907
06-14274671
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Ruël Staalconstructies Bv
Hanzeweg 18, 7591 BK Denekamp
Tel: 0541-353528, Fax: 0541-353584
Internet: www.ruel.nl
E-mail: info@ruel.nl
Complete staalconstructies.
Industriehallen en loodsenbouw.
Zet- en plaatwerk.
Stalen damwand profiel uit voorraad leverbaar op 4, 5 en 6m.
Verkoop van alle soorten ijzer o.a. balken, buis-, hoek-, plaat-,
koker-, en U-profielen (evt. op maat gezaagd).
Trappen en bordessen.
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