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Voorwoord

Alaaf!
…en welkom in alweer een nieuwe Noaproat. Carnavalsjaar voorbij, 
Noaproat op de mat! Nou ja, ietsje later, maar goed hij is er toch. Ik 
geloof dat wij de naam van de Noaproat nog niet direct hoeven te wijzi-
gen in VEURproat zoals enkele jaren geleden. 
Het afgelopen carnavalsjaar was er een waarin de goede dingen van 
voorgaande jaren zijn bewaard (en goed zijn gevierd) en waarin er nieuwe 
activiteiten aan de kalender werden toegevoegd, zoals het Gala en het 
winnen van het Leedkesfestival. 
Dit carnaval ging onder aanvoering van Opperslepper Gijs, met zijn Met-
sleppers Peter en Rob. Fantastisch trio, dat onze vereniging keurig heeft 
vertegenwoordigd en precies heeft uitgedragen waar C.V. De Hènige 
Slepvèènt voor staat: samen gezellig carnaval vieren! Met name het vlam-
mende optreden van het trio tijdens de Gala zal ons nog lang heugen. Het 
Gala, dit jaar voor het eerst op het programma, volgend jaar zeker weer. 
Het werd gehouden in de gezellige recreatiezaal ‘bie Heintje’, mooi dat wij als carnavalsvereniging ook 
een eigen Gala kunnen houden en een die zo gezellig was dat zelfs onze Dinkellandse Burgemeester dit 
feest niet wilde missen. Het gala werd ook mooi afgesloten door ons winnende duo van het Leedkesfesti-
val; Dennis & Korien. De 11e van de 11e (in 2008 nog) werd het Leedkesfestival namelijk gewonnen door 
deze twee artiesten. Niet vergeten daarbij de rol van Niek daarin, tekstschrijver en samensteller van de 
muziek. Alle drie hulde! 
Dan dient er nog een woord van dank te vallen voor de Vorst en de ViVo. Dit jaar heeft Vorst Gerald of-
ficieel afscheid genomen als leidende factor van de Sleppersroad. Hij is zes jaar geleden gekozen door de 
toenmalige leden van de Sleppersroad, met slechts één stem meer dan Niek. Dat was geen 
probleem want de vacature van ViVo (Vieze Vorst) moest ook in worden gevuld. Niek heeft deze taak op 
zich genomen. Beide hebben elkaar zes jaar lang naadloos aangevuld en de trio’s, de Sleppersroad, het 
bestuur en vele andere met hun kennis en inzet bijgestaan. Beide houden het nu als Vorst en ViVo voor 
gezien, hartelijk dank voor jullie inzet!
Ook afscheid wordt er genomen van een vijftal bestuursleden. Dit is gebeurd tijdens de afgelopen leden-
vergadering. De reden hiervoor is dat wij hebben gemeend het bestuur terug te moeten brengen van 
negen naar vijf leden. Rudy (NIP-lid), Jan (hoofd wagenbouw) en Roy (sponsorcommissie) zullen zich 
vanaf nu gaan concentreren op hun taak als hoofd van een bepaalde dragende commissie binnen de 
vereniging. Laurens zal zich volledig gaan richten op de Gala-organisatie. Bijzonder is dat Laurens al 
vanaf de oprichting deel uitmaakt van het bestuur, dat is dus al 10 jaar! Laurens hartelijk dank voor je 
bijzondere inzet. Tenslotte houdt Martine het ook voor gezien. Martine heeft als secretaris, ook bijna 
vanaf de oprichting, haar taak prachtig vervuld. Dank! 
Er zijn altijd mensen die in dit soort dankwoorden altijd worden overgeslagen, dat kan niet de bedoe-
ling zijn, dus bij deze iedereen die ook maar iets heeft gedaan in welke vorm dan ook, hartelijk dank 
hiervoor en met name; blijf dit doen! Waarom? Zodat wij samen met volle vaart het 1e jubileumjaar in 
kunnen gaan! Volgend jaar bestaat C.V. De Hènige Slepvèènt namelijk al 11 jaar! ..iets om trots op te 
zijn….., 

maar nu eerst: De NOAPROAT!

Veel leesplezier!
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Het trio 2009

Volledige naam
gijsbert gerardus Brunink
Bijnaam
gustav
lengte en gewicht
1.84 en kilootje of 77
waar Ben jij ter wereld gekomen?oldenzaal
waar kunnen we jou Van kennen?hènige Slepvèènt, paardrijden, de wiemselbach,paardencentrum tijdhof (de kroes)Vertel eenS wat oVer je metSlepperS,waarom heB je juiSt hun gekozen?je gaat zoeken naar geschikte kandidaten, en je moet zorgen dat het er 2 zijn die samen metjou voor een mooi carnaval gaan zorgen!dat is dan ook goed gelukt!

wat waS jouw hoogtepunt tijdenS het carnaVal?op maandagavond nog topfit zijn staat ook in de top 3,maar met gait even op zaterdagavond doorzakkendeed het wel heel mooi
Bier drinken SindS?
2001 ofzo?
wat Staat er in je laatSt ontVangen SmS’je?ja ik ben wel op school, ik dacht dat jij niet van leren hield?ik vond het ook erg gezellig gisterenzie jij het nut in Van Vochtig toiletpapier?nee, zorg gewoon voor een zacht droog toiletpapiertje.een vochtig toiletpapiertje is vaak een gevolg van te vaak met een schuurpapiertje te werk gaan

ochtendmenS of nachtmenS?

Sowieso nachtmens

pijpje of half liter?

pijpje
Steek of StropdaS?

Steek
Samen of alleen?

Samen
Stopwoord?
heb ik niet?
rijk of gelukkig?

gelukkig 
wil je ergenS op terug komen?

nee, sta altijd achter m’n beslissingen!

opperslepper 
gijs Brunink
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Het trio 2009

Volledige naam

peter meijer
Bijnaam 
de rechte
lengte en gewicht 

1.95 gewicht muj ma een gokje op wagen

waar Ben jij ter wereld gekomen? 

Bie ons pa en ma

waar kunnen we jou Van kennen? 

chef carwash bij heisterkamp

waarom Ben je metSlepper geworden?

waarom niet
wat waS jouw hoogtepunt tijdenS het 

carnaVal? 
moesie een pony aanbieden in oagel

Bier drinken SindS? 

week nie moej jan bokkers vragen

wat Staat er in je laatSt ontVangen 

SmS’je?
ik vind je lief xx

zie jij het nut in Van Vochtig toiletpapier?

nee, nog nooit gebruikt 

Volledige naam
rob floot
Bijnaam
fietsenmaker 
lengte en gewicht
1.70, gewicht 75 à 80 kilo
waar Ben jij ter wereld gekomen?in oldenzaal, maar vond ik niet leuk!waar kunnen we jou Van kennen?fietsenmaker zwiep

waarom Ben je metSlepper geworden?werd mij gevraagd, ze konden geen ander vinden
wat waS jouw hoogtepunt tijdenS het car-naVal? 
Slep’npoal ophalen en de opkomstBier drinken SindS?
6 jaar geleden
wat Staat er in je laatSt ontVangen SmS’je?ik hou van jou!
zie jij het nut in Van Vochtig toiletpapier?ja, want dat schuurt niet zo

ochtendmenS of nachtmenS?nachtmens  
pijpje of half liter?
ik pijp nie, dus half liter 
Steek of StropdaS?
Steek  
Samen of alleen?
Beter samen, is warmer en leuker Stopwoord?
zut nich best oet 
rijk of gelukkig?
allebei is makkelijk maar gezond is het beste 
wil je ergenS op terug komen?kearls, ‘t was machtig mooi, iedereen bedankt en tot took’n joar

ochtendmenS of nachtmenS?

allebei, maakt mij niet uit

pijpje of half liter?

pijpje
Steek of StropdaS?

Stropdas
Samen of alleen?

Samen
Stopwoord?
kut
rijk of gelukkig?

gelukkig 
wil je ergenS op terug komen?

nee, ik vond het top!

metslepper 
peter meijer metslepper 

rob floot
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Opkomst 2009

Zaterdag 17 januari 2009, het is weer tijd voor de opkomst van 
een nieuwe opperslepper voor C.V. de Hènige Slepvèènt. Na een paar 
maanden zonder opperslepper en metsleppers te hebben gezeten sinds het 
aftreden van het vorige trio van 2008, werd het tijd om de nieuwe opperslepper en 
zijn metsleppers bekend te maken. Zoals andere jaren vond dit ook nu weer plaats 
in een goed versierde residentie eetcafé de Postelhoek, uitgebreid met een grote tent 
zodat iedereen de opkomst zonder nat pak kon meemaken.

Zoals gewoonlijk stroomde de tent al op tijd vol met carnavalliefhebbers
uit Oud Ootmarsum en omstreken en trokken de verschillende
verenigingen uit de omgeving met hun kapel naar binnen. Tussendoor werd de 
muziek verzorgd door dj Kuper. Uiteraard iets te laat, rond een uur of elf, was het 
dan zover. De bloasbrothers mochten als eerste het podium bezetten voor de 
bekendmaking van het nieuwe trio. Dit jaar was het de eer aan de nieuwe vorst 
Gert-Jan om het trio bekend te maken. 

Als eerste was het de beurt aan metslepper Rob om naar voren te komen en zich-
zelf bekend te maken, waarna hij voor een bomvolle zaal Metslepper Peter mocht 
aankondigen. Vervolgens was het tijd de tiende opperslepper van C.V. de Hènige 
Slepvèènt bekend te maken, opperslepper Gijs I. Met groot enthousiasme en onder 
de lijfspreuk van het nieuwe trio,

"met de auto en een fiets deur hènigslepvèèntlaand 
goat wij veur gen

een hengstige merrie an de kaant!", 

kon vervolgens het feest vervolgens helemaal losbarsten. 
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Optochten 2009

alBergen

de weergoden zaten ons tijdens 

de optocht in albergen niet mee. 

de sneeuwvlokken dwarrelden 

rijkelijk neer op de mooie zigeuner-

pakjes. ondanks deze weersom-

standigheden liepen er in totaal 47 

(niet van echt te onderscheiden) 

zigeuners mee in de loopgroep. 

dit is een nieuw hoogtepunt in 

de optochtgeschiedenis van de 

hènige Slepvèènt! chapeau! wat 

ook mooi is om te vermelden is dat 

de lopers van heinde en verre kwa-

men om deel uit te kunnen maken 

van dit gezelschap. ze kwamen 

uit ootmarsum, oud ootmarsum, 

agelo, denekamp, geesteren en 

oldenzaal. dit geeft toch aan dat 

iedereen welkom is bij de hènige 

Slepvèènt.  

ootmarSum
nadat er ‘s morgens, geheel vol-gends traditie, bier werd getapt uit de stadspomp, begon de ootmarsumse optocht. de loop-groep was deze keer niet zo groot als in albergen (een groot deel van de lopers stond namelijk op de wagen), maar de lol onder de lopers was er niet minder om. de lopers hadden voor de optocht allen een zigeuner make-over gehad, waarna ze er helemaal tip top uitzagen. de gehele vrolijke bende slingerde door de straten van ootmarsum. Vele familieleden en bekenden stonden de loop-groep langs de kant toe te juichen, wat ook het mooie is van de oot-marsumse optocht. na de optocht werden de gebruikelijke cafés bezocht, tijdens het o zo gezellige dweilen. al met al was het weer een geslaagde optocht.geeSteren

aangezien de optocht in gees-teren al om 11.11 uur begon, moest de loopgroep op tijd 
geschminkt worden. omdat de meeste lopers het de vorige dag laat hadden gemaakt, was het schminken hard nodig om de bezopen gezichtjes weer op te vrolijken. zoals al vaker is gebeurd, is de wagen ook dit jaar niet heel overgekomen in geesteren. de ezel op de wagen had te grote oren, of de bomen op de route naar de opstelplek waren te laag, in elk geval begon de ezel met oorpijn aan de op-tocht.

de optocht was weer vanouds gezellig! er stonden veel 
toeschouwers langs de op-
tochtroute, wat de feestvreugde alleen maar ten goede kwam. deze optocht zijn we op de 10e plaatst geëindigd. 
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Opening buitenresidentie

Elk jaar is het weer de vraag of de nieuwe Opperslepper een buitenresidentie 
zal kiezen. Eén ding stond dit jaar bij de bekendmaking van Opperslepper 
Gijs I vast: er zou een buitenresidentie komen! De buitenresidentie van 
C.V. De Hènige Slepvèènt was dit jaar café De Poort in Ootmarsum. Natuurlijk 
is de buitenresidentie officieel geopend door onze Opperslepper Gijs I en zijn 
Metsleppers Peter en Rob. Tijdens het versieren op zondag 18 januari waren 
we al bij café De Poort geweest om te proosten op de nieuwe Opperslepper. Op 
vrijdag 30 januari had Opperslepper Gijs I de eervolle taak om de 
buitenresidentie officieel te openen en het nieuwe bord te onthullen. Het 
nieuwe bord, wat tot stand is gekomen na vele creatieve sessies, bloed, zweet 
en tranen was tijdens het carnaval een ware aanwinst voor Ootmarsum. De 
officiële opening werd begeleid door de muzikale klanken van de Bloas 
Brothers. Natuurlijk moest er op zo’n heugelijk feit gedronken worden. 
Gelukkig hadden we Jan Bökkers als bottelier en hoefden we niet “op’n dreug’n 
te zitt’n” deze avond. Jan nam zijn taak voor het aanvoeren van bier zo serieus 
dat menigeen niet alleen vrijdagsavonds een fantastische avond had, maar hier 
zaterdagmorgen ook nog even aan herinnerd werd.  Al met al kunnen we terug 
kijken op een zeer gezellig feestje bij onze buitenresidentie café De Poort. 
Mike en Nora (en Opperslepper Gijs) bedankt!
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Club van 50

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

De volgorde is bepaald door het moment van lid worden.

Deze 20 personen dragen de vereniging inmiddels al weer enkele jaren een warm 
hart toe. Zij zorgen namelijk met hun jaarlijkse bijdrage van € 50,- voor een aandeel 
in de kleding van het nieuwe trio. Helaas is deze club qua grootte het afgelopen jaar 
niet uitgebreid en dat terwijl we er komend jaar een spectaculair jubileumjaar van 
willen maken. 

De club van 50 is bedoeld als club van 50. Er zijn dus momenteel nog steeds 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
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Bloas Brothers 2009 Leedkesfestival

Het leedkesfestival de elfde noot mag dit jaar niet ontbreken in de Noaproat.
Iedereen zal tijdens de afgelopen carnavalsperiode al erg vaak 

"het is weer carnaval" 
op verschillende feestgelegenheden gehoord hebben. Terecht ook, want met dit lied 
zijn de Hènige Slepvèènt eerste geworden op het liedjesfestival van 15 november 
2008. Een erg knappe prestatie van tekstschrijver en manager Niek Heerink, zan-
geres Korien Burink en zanger Dennis Heerink.

Vanwege deze eerste plaats mochten de Hènige Slepvèènt tijdens de gala's van de 
Hènige Slepvèènt en de Othmarridders optreden. Helaas was onze eigen kapel de 
Bloas Brothers niet een van de gelukkige prijswinnaars, maar volgend jaar 
verwachten we hen zeker in de top 3, na hun schitterende debuut met 'Allemoale'. 
Voor de geïnteresseerden is via de website www.elfdenoot.nl alsnog de cd met o.a. 
het winnende lied te verkrijgen.

    

 

 

2008 2009
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Eerste Officiële gala 2009

Op vrijdag 23 januari was er het eerste officiële gala van C.V. De Hènige 
Slepvèènt. In een avondvullend programma hebben diverse artiesten acte de 
présence gegeven in recreatiecentrum de Witte Berg. 
De gala werd gepresenteerd door voorzitter Henk Heerink. Het eerste (on-
verwachte) optreden was voor Hans Veelers, die als stewardess de huisregels 
van die avond presenteerde. Daarna was het de beurt aan Jaap Aap, alias 
Jeroen van der Aa. In een filmpje over de carnavalsbelevenissen van de Hènige 
Slepvèènt nam Jaap Aap iedereen mee door het carnaval van vorig jaar. Ook 
waren de Bloas Brothers natuurlijk van de partij en verzorgden weer een mooi 
stukje muziek. Niet alle acts van de avond werden verzorgd door leden van 
de Hènige Slepvèènt. De dansmarietjes van de Othmarridders verzorgden op 
het gala namelijk twee dansen. Dansen waarmee ze ook Nederlands kampioen 
waren geworden. Wel van eigen bodem was de levendige poppenkast met 
Martine Sanders als Katrijn en Hans Veelers als Jan Klaas. In een nieuw 
avontuur van Jan Klaas en Katrijn moest het mysterie rond de verdwenen 
gouden steek worden opgelost. Ook Bernardo Engbers, Nicole Hesselink en 
Elles Klein Haarhuis deden mee aan deze levendige poppenkast.
De stemming kwam er echt goed in toen Dennis Heerink en Korien Burink de 
nummer 1 carnavalshit van Ootmarsum zongen. Tussendoor was er twee keer 
een pauze waarin een loterij werd gehouden en tal van mooie prijzen werden 
verloot, aangeboden door diverse sponsoren. Als slot waren er Bas Stofjas en 
Raymond van Benthem. De ingehuurde artiest Bas Stofjas kreeg de zaal vele 
malen aan het lachen met zijn grappen en droge humor. De slotact was voor 
Raymond van Benthem, als Vriemel Vroat, die de gebeurtenissen in Oud Oot-
marsum van het afgelopen jaar doornam. Vele Oud Ootmarsummers werden 
op de hak genomen en wie dit jaar niet aan de beurt is geweest is volgend jaar 
zeker de klos. 
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Verkoop van alle nieuwe
en gebruikte auto’s

Erkend APK keuringsstation
Bovag-Bedrijf

Smithuisstraat 3 - Ootmarsum
Telefoon: 0541-292352
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Hofauto

Noaproat 2009 definitief.indd   24 2-7-2009   19:23:26



Hofauto

Ook dit jaar mochten de Hènige Slepvèènt weer gebruik maken van een 
ware hofauto, aangeboden door autobedrijf Ben van der Aa uit 

Ootmarsum. Net als het afgelopen jaar werd er door Van der Aa een 
Ford Focus beschikbaar gesteld, alleen nu was gekozen voor een 

blauwe. Deze, door Jabé, beplakte auto werd de gehele carnavalsperiode 
bestuurd door onze hofchauffeur Dennis Oude Nijhuis, alias Joop. In 

nuchtere tijden mochten uiteraard onze Opperslepper Gijs en zijn beide 
Metsleppers gebruik maken van dit geweldige vervoersmiddel en tevens 

reclamemiddel voor de Hènige Slepvèènt en Van der Aa. Namens de 
Hènige Slepvèènt wederom onze dank aan de firma Van der Aa!
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Verkoop van alle nieuwe
en gebruikte auto’s

Erkend APK keuringsstation
Bovag-Bedrijf

Smithuisstraat 3 - Ootmarsum
Telefoon: 0541-292352

Bloas Brothers 2009Bloas Brothers
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Bloas Brothers 2009

Carnaval in crisistijd. Dat is pas zinvol. In de tijd dat de hele wereld treurt over lage beurskoersen en ver-
dampte spaarcentjes moet er iets gebeuren om het tij te keren. Carnaval vieren dus! En zo hoort dat ook. Niet 
bij de pakken neerzitten, maar juist volop feesten en consumeren om de economie weer op gang te krijgen.

Het carnavalsseizoen begint voor de Bloas Brothers traditiegetrouw met het optreden bij de opkomst van 
de Opperslepper. We waren dit jaar echter bijzonder verrast dat het trio bestond uit 3 Metsleppers. Geluk-
kig werd al snel duidelijk dat Gijs zich had vergist en hij ontpopte zich in de dagen daarna al snel tot de 
eerste Opperslepper die beter overweg kon met een microfoon dan met een scepter. Iedere toespraak werd 
een spraakwaterval en daarna werd het steevast zoeken naar z’n scepter, want Gijs had ’m weer ergens laten 

liggen. Gelukkig werden de vinders iedere keer 
royaal beloond met een kratje Grolsch.

Een andere traditie van de Bloas Brothers is het 
bezoek met het trio bij het verzorgingscentrum 
Eugeria in Almelo. De Bloas Brothers hadden 
na binnenkomst nog maar net een paar nummers 
gespeeld en ja hoor, Opperslepper Gijs greep de 
microfoon. Als een volleerde quizmaster begon 
hij het bejaarde publiek te vermaken en vra-
gen te stellen. Voor ieder goed antwoord werd 
er een mooie button met een foto van het trio 
opgespeld. Ja, als activiteitenbegeleider in de 
bejaardenzorg is er voor Gijs zeker een toekomst 
weggelegd....

Een vooruitblik
De Bloas Brothers hebben zich tijdens het afgelopen carnaval voorgenomen om niet teveel achterom te 
kijken. Wij richten ons vanaf nu met name op de toekomst. Maar natuurlijk wel met behoud van alle goede 
tradities.

Wat gaat het komende jaar ons brengen? Waar alle bestuursvoorzitters van de Nederlandse beursgenote-
erde bedrijven geen uitspraken durven te doen over de verwachtingen van het komende jaar geven de Bloas 
Brothers wel een gedetailleerde voorspelling van wat er allemaal staat te gebeuren. In chronologische 
volgorde:

19 april 2009. We zitten er met smart op te wachten. Is hij vandaag in de brievenbus gevallen? Deze dub-
beldikke Noaproat, boordevol met foto’s en verhalen. Red. waarschijnlijk niet, want o.a. de Bloas Brothers 
hebben de deadline riant overschreden ;-)

26 april 2009. Enschede Marathon met alle wereldtoppers en de regionale hardloophelden. En ook dit jaar 
kan het publiek op de terrasjes weer genieten van de vrolijke klanken van de Bloas Brothers.

7 juni 2009. Dweilteilenfestival. Een bijzonder festival dit jaar, want we organiseren het nu voor de 5e keer. 
Een lustrum dus. En dat gaan we vieren met een nieuw record aantal dweilorkesten die zich zullen laten 
horen op de podia in het centrum van Ootmarsum.

Bloas Brothers
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Bloas Brothers 
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31 juli 2009. Sneekweek. Vorig jaar zijn we gevraagd om tijdens de vlootshow bij de opening van de 
Sneekweek een optreden te verzorgen. Het zal ook dit jaar weer moeilijk worden om in de vakantieperiode 
voldoende kapelleden bij elkaar te krijgen, maar het is wel een ontzettend gezellig evenement.

29 augustus 2009. Festival Schoonebeek. We kijken weer rijkhalzend uit naar dit festival, want ieder op-
treden wordt beloond met een gedetailleerd juryrapport. Bleven we vorig jaar door een geringe bezetting 
steken op een magere 7, gaan we dit jaar voor een vette 8. De populariteit van de Bloas Brothers in Drente 
maakt namelijk een sterke groei door. Onze optredens in alle cafés van Barger-Compascuum tijdens de 
grootste carnavalsoptocht van Noord-Nederland zullen ons geen windeieren gaan leggen.

27 september 2009.  Jubileum Keistenenbloazers. Er wordt weer een feest georganiseerd in Agelo en dan 
zijn de Bloas Brothers natuurlijk weer van de partij.

25 oktober 2009. Dweilfestival Tubbig. Tijdens 
de Kermis in Tubbergen wordt er ieder jaar op 
zondagmiddag een dweilfestival gehouden. Vorig 
jaar hebben we helaas verstek moeten laten gaan, 
maar we gaan er vanuit dat het dit jaar wel weer 
zal gaan lukken.

1 november 2009.  Dakkapel bij Café 
Ossenvoort. Op de laatste zondag vóór de Koale 
Karmse houdt de Dakkapel al vele jaren een 
festival bij Ossenvoort. We gaan er vanuit dat 
deze traditie in ere wordt gehouden. Omdat we 
vorig jaar niet wisten dat er door Ivo een tijdsin-
deling was gemaakt zijn we veel te vroeg met ons 
optreden begonnen. We zullen ons daarom dit jaar 
netjes aan het programma houden.

16 januari 2010. Opkomst van de 11e Opperslepper en zijn Metsleppers. We zijn zeer benieuwd wie er in 
dit jubileumjaar de kar zullen gaan trekken. Wie het ook worden, de Bloas Brothers zullen in ieder geval 
weer met een geheel vernieuwd repertoire aan het carnaval in 2010 beginnen.

Bloas Brothers zoeken nieuwe leden

De Bloas Brothers hebben nieuwe leden 
nodig. Er zijn nog een aantal instrumenten 
in het orkest onbezet. Wij zoeken met 
name nieuwe leden voor de sousafoon en de 
bekkens. Maar ook op trompet of trombone 
zijn nieuwe leden van harte welkom. Een 
beetje muzikale ervaring maakt het meespe-
len makkelijker, maar het is niet persé nodig.

Bloas Brothers hebben nieuwe dirigent

De Bloas Brothers beginnen het nieuwe sei-
zoen met dirigent Albert Schippers. Hij is let-
terlijk en figuurlijk een “all-round” muzikant 
en speelt graag een toontje mee op de sousa-
foon of  trombone. In het dagelijkse leven is 
hij de drijvende kracht achter artiestenburo 
www.schippersmuziek.nl en de formatie 
Heemskerckband. 

Bloas Brothers 
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Vragen Vuur
Nieuw in de sleppersroad
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Hoe was je eerste jaar in carnavalspak???
Lang lang geleden als peter pan

Wat was het leukste feest dit carnaval???
De opkomst uiteraad

Wat was het minste (meest saaie) feest dit Carnaval???
Ik denk ergens op het industrieterrein van Oldenzaal

Wie is je idool binnen de Sleppersroad???
Niet diegene die deze belachelijke vragen heeft ver-
zonnen!
 
Hoe denk jij een bijzondere bijdrage te leveren in de 
Sleppersroad???
Ach aj der mer bint!
 
Heb je nog andere taken binnen het carnaval???
Onze trekker wassen!!
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de wereld???
Een prettige dag nog!
 
 
Reageer kort op;
 
Hard of zacht:
Heel zacht!

Groot of klein:
Groot Feest / Kleine rekening
 
Nat of droog:
Na nat komt altijd droog

Fieljeppen:
Iets met stokken..
 
Jens met of zonder stropdas???
Zonder stropdas met schort!!

Bottelier:
Grote bek!  Klein hartje.

Hoe was je eerste jaar in carnavalspak???
Echt te mooi voor woorden
 
Wat was het leukste feest dit carnaval???
De opkomst natuurlijk!!!
 
Wat was het minste (meest saaie) feest dit Carnaval???
De opkomst van de Othmarridders
 
Wie is je idool binnen de Sleppersroad???
Rob omdat hij zow lekker kontje heeft
 
Hoe denk jij een bijzondere bijdrage te leveren in de 
Sleppersroad???
Door mij aankomend jaar 100 en 20 procent in te 
zetten voor de wagenbouw.
 
Heb je nog andere taken binnen het carnaval???
Bier drinken
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de wereld???

.

Reageer kort op;

Hard of zacht: 
Lekker hard
 
Groot of Klein:
Lekker klein
 
Nat of droog:
Lekker nat
 
Fieljeppen:
Swaffelen
 
Jens met of zonder strop-
das??? 
Strikje
 
Bottelier:
Duizend bier

Vragen Vuur
Nieuw in de sleppersroad
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Vragen Vuur
Nieuw in de sleppersroad

Hoe was je eerste jaar in carnavalspak???
Keer wat anders dan cowboy

Wat was het leukste feest dit carnaval???
Het aanbieden van de hofauto

Wat was het minste (meest saaie) feest dit Carnaval???
Bestaan die?

Wie is je idool binnen de Sleppersroad???
De enigste vrouw in ons midden
 
Hoe denk jij een bijzondere bijdrage te leveren in de 
Sleppersroad???
Door het Leedkesfestival volgend jaar te winnen
 
Heb je nog andere taken binnen het carnaval???
Hofchauffeur
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de wereld???
Nee, hoezo?
 
 
Reageer kort op;
 
Hard of zacht:
Eerst hard dan zacht

Groot of klein:
Klein maar fijn
 
Nat of droog:
Heel nat

Fieljeppen:
Hoe???
 
Jens met of zonder stropdas???
Twee stropdassen

Bottelier:
Daar hebben tenminste wat aan
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Vragen Vuur
Nieuw in de sleppersroad

Hoe was je eerste jaar in carnavalspak???
Ik ben gek op carnavalspakken

Wat was het leukste feest dit carnaval???
De opkomst van Gijs

Wat was het minste (meest saaie) feest dit Carnaval???
Opkomst van de Siepeljonkers

Wie is je idool binnen de Sleppersroad???
Joop
 
Hoe denk jij een bijzondere bijdrage te leveren in de 
Sleppersroad???
Als de enige echte Patat Hans
 
Heb je nog andere taken binnen het carnaval???
De gala
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de wereld???
Het leven is een machtig feest
 
 
Reageer kort op;
 
Hard of zacht:
Zo hard mogelijk

Groot of klein:
Als het maar groot genoeg is.
 
Nat of droog:
Droog

Fieljeppen:
Jaren ervaring
 
Jens met of 
zonder stropdas???
Strikje

Bottelier:
Altijd makkelijk

Hoe was je eerste jaar in carnavalspak???
Mooi man

Wat was het leukste feest dit carnaval???
Wat dacht je van de opkomst

Wat was het minste (meest saaie) feest dit Carnaval???
Schuddebuikjes

Wie is je idool binnen de Sleppersroad???
Bekman, of zit die er niet in?
 
Hoe denk jij een bijzondere bijdrage te leveren in de 
Sleppersroad???
Door te zorgen dat het bier op komt
 
Heb je nog andere taken binnen het carnaval???
Geen tijd voor!!
 
Wil je verder nog iets kwijt aan de wereld???
nee
 
 
Reageer kort op;
 
Hard of zacht:
Ik ga alleen maar hard!

Groot of klein:
Groot natuurlijk
 
Nat of droog:
Alles wat nat is

Fieljeppen:
Stugge friezen
 
Jens met of zonder stropdas???
Maakt niet uit, als er maar bier komt

Bottelier:
Waar kan ik solliciteren?
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Commissie in de Spotlights

De dinsdagmorgenopruimcommissie.

“Wat? Welke commissie? …nooit van gehoord…”

Vandaar dus ook deze commissie dit jaar in de spotlights. Tijdens 
het carnaval wordt er zo links en rechts nogal wat versierd, te denk hierbij valt aan: borden 
Hènigslepvèèntlaand, residentiebord, versieringen bij het trio in de tuin, bord buitenresidentie 
en overige zaken die tijdens vijf dagen feest worden versierd. Deze ruimen wij op. Tenminste 
dat is de bedoeling en meestal lukt dat ook nog. De reden hiervoor ligt natuurlijk voor de hand, 
want hoewel niet veel carnavalsvierders officieel vasten, past het natuurlijk niet om op as-
woensdag nog versieringen te hebben hangen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De commissie verzameld om half 10 dinsdagochtend, de 5e carnavalsdag bij de residentie om 
vanaf daar per trekker en wagen de diverse adressen te bezoeken en de rommel, euhh vers-
ieringen op te laden. Vervolgens worden de spullen weer netjes op de verschillende adressen 
opgeborgen. Dan zijn de activiteiten ten einde van deze commissie, maar niet heus, want er 
volgt nog iets. Misschien is dit ook wel de reden waarom deze commissie niet op zoek is naar 
leden. Want de gehele commissie is aansluitend al jarenlang van harte uitgenodigd bij de fami-
lie Engbers aan de Denekamperstraat, alwaar Ben de commissieleden en het trio altijd trakteert 
op een overheerlijke stamppotmaaltijd. En wij weten het zeker, u verwacht het niet, maar aan 
deze maaltijd kan menig restaurant een puntje zuigen. Uiteraard gaat het eerste biertje er dan 
ook al in….

Al met al een gezellige commissie met een belangrijke taak: namelijk de stamppot van Ben nut-
tigen!

Groeten, de dinsdagmorgenopruimcommissie 
(en nou die naam nooit meer vergeten hè?!)
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Sponsor in het licht

Naam bedrijf: De Monnik Dranken
Directeur: Hans Olde Monnikhof
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Ootmarsum
Vestiging bedrijf: Oldenzaal

Als eerste, De Monnik Dranken. De naam van het bedrijf 
doet al het een en ander vermoeden, maar wat voor een
soort bedrijf is het precies?
De Monnik Dranken is een groothandel en importbedrijf in dranken met drie hoofdactiviteiten: 
1). De verkoop en distributie van eigen merken en soorten die wij exclusief voor Nederland vertegenwoordigen 
naar zowel horeca als thuisverbruik. 2). De verkoop en distributie van een totaal pakket van ca. 6500 soorten 
drank door heel Nederland naar voornamelijk groothandel en slijterijen. 3). De verkoop en distributie van een 
totaal pakket drank naar onze directe horecarelaties en grootverbruikers in Twente, gebaseerd op het exclusieve 
agentschap van grolsch fustbier in dit rayon. Op onze website www.monnik-dranken.nl staan al onze
activiteiten duidelijk beschreven.

Door de jaren heen is het bedrijf verder gegroeid. Hoe is dit proces verlopen en wat is de historie hier achter?
Ons bedrijf is een echt familiebedrijf,  in 1918 opgericht door mijn opa Hendrik Olde Monnikhof. Opa begon 
zijn bedrijfje door bier te verkopen in Oldenzaal en omstreken met in eerste instantie een transportfiets en later 
een hondenkar als vervoermiddel. Vervolgens ging hij ook limonade produceren met een afvulinstallatie die 
hij uit Italië had laten overkomen. In 1930 werd het fabriekje uitgebreid met een nieuwe machine en hierdoor 
moest er ook een beroep gedaan worden op de goedkoopste werkkrachten, zijn zoons. De Tweede 
Wereldoorlog was voor het bedrijf een zeer slechte tijd waarin (bijna) alle activiteiten noodgedwongen 
werden gestaakt. Na de oorlog zat er dan ook niets anders op dan gewoon opnieuw te beginnen. Opa Hendrik 
werd toen opgevolgd door zijn twee zoons,  Jan, mijn oom en Henk, mijn vader. Onder hun leiding werd de 
groothandel uitgebreid en kwamen er vrachtwagens en personeel bij. Eind 1979 ben ik in de zaak gekomen en 
in 1986 heb ik de leiding overgenomen. In Januari 2007 zijn we vervolgens verhuisd van onze vroegere locatie 
naar onze huidige huisvesting aan de Deventerstraat 6 in Oldenzaal.

Hoe beleefd een bedrijf als De Monnik Dranken het carnaval? 
De carnavalstijd is voor ons zakelijk natuurlijk een drukke en belangrijke periode omdat er flink gedronken 
wordt. Het is onze taak dat onze klanten op de juiste wijze worden geleverd en dat ze uiteraard niet zonder 
voorraad komen te zitten. Drank is verder vooral gezelligheid en omdat wij in drank handelen, hebben we het 
geluk dat wij het nuttige vaak met het aangename kunnen combineren.

Hoe beleefd u persoonlijk, met uw gezin het carnaval. Wat was uw hoogtepunt van het afgelopen carnaval?
Wij vinden de carnavalsperiode privé ook heel leuk en genieten er vooral van in Oldenzaal, Ootmarsum en 
Oud Ootmarsum. Mijn vrouw José is ook nog een heel actief lid van dameskapel Slipgevaar. Mijn persoonlijke 
hoogtepunt was het nostagala van De Kadolstermennekes ter ere van hun 55 jarig jubileum. Onze 
expeditieloods was 7 februari jl. eenmalig als feestzaal ingericht, hier waren meer dan 2000 mensen aanwezig. 
Alles is perfect gelopen en dat is echt een geweldige ervaring.

Wat is uw link met de Hènige Slepvèènt? 
De jongens van de Kuper zijn onze neven en daarom zijn we er vanaf het eerste jaar bij. Wij dragen vele 
carnavalsverenigingen een warm hart toe echter De Hènige Slèpvèènt zijn gewoon heel speciaal. Jullie vieren 
carnaval op een heel ongedwongen en originele wijze en zijn elke keer in vele opzichten weer verrassend. Een 
beetje de Pietje Bell onder de carnavalsverenigingen en dat is juist mooi.
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Puzzle

Op deze pagina vind je de traditionele puzzel van de Noaproat.
Vorig jaar bleek de puzzel toch te gemakkelijk, vandaar dit jaar iets moeilijker.
Wederom staat de kennis van de Hènige Slepvèènt centraal en worden diverse Hènige Slepvèènt weetjes gevraagd. Veel van deze 
informatie wordt gezien als basiskennis. Ben je toch niet zo bedreven, kijk dan ook eens op onze website, of ga naar een van de 
(bestuurs)leden. Misschien laten zij iets los… SUCCES!

1. De nevenfunctie van de maker van deze puzzel.
2. Metslepper van 2005.
3. Bijnaam van de hofchauffeur van de grote bus.
4. Bijnaam van de hofchauffeur van de hofauto van het afgelopen carnaval.
5. Nieuwste commissie van de Hènige Slepvèènt.
6. Achternaam van het nieuwste lid van de Hènige Slepvèènt.
7. Het lidnummer van Toon Bruns.
8. Voornaam van de verhuurder van de toiletwagen.
9. Zangeres van het winnende lied van de elfde noot, laatste editie.
10. Titel van het lied van de Bloas Brothers op de cd “De Elfde Noot volume two”.
11. Bezoekersaantal van onze website op 21-01-2007.
12. ‘Prijs’ voor het meedoen aan het muziekfestival van de Bloas Brothers.
13. Achternaam van diegene die de laatste 4 jaren het vaakst de puzzel won.
14. De Hènige Slepvèènt en de Keistenen samen.
15. Dit was vergeten tijdens het wagen aanbieden.
16. De voorzitter gaat samen met deze ‘functie’ de slepp’npoal’n zetten.
17. De Buitenresidentie van het carnavalsjaar 2006-2007.
18. De naam van het feest op carnavalszondag in Agelo.
19. De mannetjes met de nieuwe oranje stropdassen.
20. Bijnaam van de Hoofd-Wagenbouw.
21. Voornaam van de Manager van de Hènige Slepvèènt.
22. Hier gaat de eerstvolgende busreis naartoe.

Invulling van alle juiste antwoorden in het diagram levert uiteindelijk een zin.
Deze zin kan tot 1 augustus 2009 ingeleverd worden bij dennis@henigeslepveent.nl
Onder de juiste inzendingen wordt een waardebon verloot. NIP Commissie leden zijn uitgesloten van deelname.
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Colofon

Negende jaargang / 1e druk / Juni 2009

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;
06-46799934
06-51850907
06-14274671

Uitgever:
C.V. De Hènige Slepvèènt

Druk: Copydruk Wolbert
Contactpersoon: Bob Wolbert, tel: 0541 - 222400, www.copydruk.nl

Redactie:
Rob Oude Engberink – interviews afgenomen en layout
Rudy Groeneveld – tekst schrijver, interviews afgenomen en layout
Dennis Heerink – tekst schrijver, interviews afgenomen en lopende spellingscontrole
Henk Heerink – tekst schrijver en interviews afgenomen
Krijn de Vries – tekst schrijver, interviews afgenomen en layout
Bram Beld – tekst schrijver, interviews afgenomen en layout
Gert Smoes – Foto-pagina’s en website
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WANTED
Er zijn dringend nieuwe leden nodig 

voor de volgende commissies:

- Sponsorcommissie (bestaat nog maar                         
uit drie leden, dus meld je aan!!)
- Leedkesfestival
- Brievencommissie
- Noaproat
- Wagenbouw
- Kledingcommissie

Noaproat 2009 definitief.indd   43 2-7-2009   19:24:14



Noaproat 2009 definitief.indd   44 2-7-2009   19:24:23


