Recreatiecentrum

“De Witte Berg”
Ootmarsum...

...da’s volop genieten
in het mooiste stukje
van Twente!

Nieuwe
verblijfsaccommodatie.
Onze compleet vernieuwde accommodatie
biedt plaats voor groepen van 8 tot 20 personen.
Maar ook voor enkel èèn overnachting bent u bij
ons aan het juiste adres.
6 ruime slaapkamers met eigen badkamer,
ruime living, keuken, eigen terras.

Feestje vieren?

bij ons bent u aan het juiste adres.
pend
In 2009 vernieuwde menukaart, geo
elk weekend vanaf pasen.

Wittebergweg 9, 7637 PM Ootmarsum.
Telefoon: 0541-291605, Email: info@dewitteberg.nl

Kijk ook op onze compleet vernieuwde website:

www.dewitteberg.nl

Camping • Groepsaccomodatie • Ponyrijden • Speeltuinen • Cafe/restaurant • Tennisbaan
Jeu de boule • Midgetgolf • Animatieprogramma • Feesten op maat • En nog veel meer....

Voorwoord

Heren en dames, jongens en meisjes, sponsoren en overig publiek, welkom in deze NoaProat! Het
is weer een machtig stukje werk geworden met alle hoogtepunten van het afgelopen carnaval
erin. Hoogtepunten hebben we veel gehad, zo was de opkomst natuurlijk weer een geweldig feest
met een verrassende Opperslepper Stefan I! Stefan en zijn Metsleppers Daan en Bram hebben het
erg goed gedaan. Soms was het voor de Vorst moeilijk (zeg maar praktisch onmogelijk) om ze aan
te sturen, maar zo hoort dat ook.
Verder hadden we het gala dit jaar voor het eerst in een grote tent bij de Witte Berg. Het was
een mooi gala waar veel gelachen werd en waarbij alles er netjes verzorgd uit zag, zowel de acts
alsook de aankleding. Elke bezoeker heeft een gezellig avondje uit gehad en daar gaat het immers
om.
De wagenbouw en de kleedcommissie hebben met zeer beperkte middelen (lees: weinig mensen)
er toch weer voor gezorgd dat we representatief konden deelnemen aan de diverse optochten.
Naar de toekomst toe zal men actief op zoek gaan naar meer leden en de doelstelling van deze
commissie is om over twee jaar weer met een eigen gebouwde wagen aan de optochten deel te
nemen.
Tenslotte hebben we dit jaar ook besloten om van residentie te wisselen. De nieuwe residentie
biedt meer mogelijkheden voor de Hènige Slepvèènt om bepaalde zaken zoals Gala en Opkomst
te kunnen combineren. Ook wil ik graag alle sponsoren expliciet bedanken voor hun bijdrage, in
deze financieel toch moeilijkere tijden. Zonder deze steun zijn zaken als het Gala, de wagen en
eigenlijk het hele carnaval in Oud Ootmarsum niet mogelijk. Dus aan alle leden het advies: Koop
bij onze sponsoren, zij steunen ons!
Dan wens ik iedereen nog veel leesplezier en geniet wederom van deze fantastische NoaProat!

Opening Residentie
Vrijdag 20 januari, na de opkomsten in Ootmarsum is het dit weekend onze beurt.
Natuurlijk gebeurt dit in onze residentie, maar ja, je kan geen opkomst houden in een
residentie die niet geopend is… Daarvoor is deze avond en we noemen het dan ook niet
voor niets “opening residentie”. Ook dit jaar is onze residentie “De Postelhoek”, midden
in het hartje van Oud Ootmarsum. Het epicentrum van Twente. In dit geweldige stukje
Twente staat weer een weekend vol met feest op de agenda. De opening van de
residentie begon al om 20.00 uur. De deuren gaan open en de eerste gasten staan al
te wachten. Niet zomaar een paar mensen… er staan lange rijen!! De geruchten gaan
dat er op het hoogtepunt een rij tot aan de rotonde stond. Toch een bijzonder gegeven.
Er was natuurlijk ook een goede reden dat er zoveel mensen stonden te wachten. Het
was die mensen niet alleen om de gezelligheid te doen… Nee, er was nog iets meer aan
de hand. Iedereen weet natuurlijk wat dat was, want iedereen die dit nu leest stond
ook met zijn “dikke kop” in die rij! De kaartverkoop van het Gala zorgde dus voor de
nodige drukte. Het ging dan ook snel met de kaarten van het Gala, de penningmeester
had het er maar druk mee. Naar het schijnt had hij, toen alle kaarten weg waren, de
eelt plekken op de handen staan van het graaien… Maar de glimlach op zijn gezicht
verraadde dat de beste man de tijd van zijn leven had. Een goede penningmeester
wordt botertje geil van het ontvangen van geld en laat het nu zo zijn dat men het
tafelkleedje op het eind van de avond weg kon gooien. Het arme kleedje had de vorm
van de tafel aangenomen, zo stijf stond het. De avond vorderde gestaag, de nodige
drankjes werden genuttigd. Alsmede de bijzondere plaatjes van de DJ van dienst. Het
was zelfs zo gezellig dat er spontaan een verkleed partijtje werd gehouden met
volgend resultaat:

Er werd dan ook knap gestiggeld en toen de meesten al naar huis waren kwamen de
uitdagingen naar de oppervlakte drijven. Zo mocht het zijn dat de heer Rob Toeman nog
aanwezig was. De heer Toeman was nog geen lid van de club van 50. Een uitgelezen
moment om hier aandacht aan te besteden. De beste man wilde wel lid worden… maar dan
moesten de nog aanwezige Sleppersroad leden een radslag doen naar goed voorbeeld
van Jopie. Zo gezegd zo gedaan en de ene naar de andere radslag was te bewonderen.
Nooit geweten dat de leden van de Sleppersroad nog zo atletisch waren. Met het gevolg dat
Toeman inmiddels lid is van de club van 50! Een mooie afsluiting van een gezellige avond.

Uw idee van financiële Dienstverlening

Club
van
50
Leden Club van

50

Per 1 april 2012
5001 Dennis Heerink
5002 Marcel Brookhuis
5003 Raymond van Benthem
5004 Bernardo Engbers
5005 Richard Horsthuis
5006 Laurens Heerdink
5007 Peter Meijer
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
5021 Tonnie Geerdink
5022 Krijn de Vries
5023 Hans Ros
5024 Arnold Hassink
5025 Niek Beltman
5026 Jelle Kamphuis
5027 Hans Snoeyink
5028 Rob Toenink
* Jan Koenen is helaas van ons heen gegaan. Wij willen hem bedanken voor zijn
jarenlange lidmaatschap van de club van 50.

Hof Auto
Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar de hofauto weer aangeboden
door Autobedrijf Ben van der Aa. Een mooi bestickerde Peugeot 307 SW
stond het Trio op te wachten. Bij het ophalen van de hofauto bleken ook Ben
van der Aa en zijn vrouw Annie niet vies te zijn van een beetje carnavaleske
gezelligheid. Er stond een krat bier klaar en voordat Opperslepper Stefan I
en zijn Metsleppers Bram en Daan de bolide in ontvangst mochten nemen
moest er eerst één gedronken worden.

Zo was de hofauto officieel ingewijd. Dit lijkt dan ook het begin van een
mooie en lange traditie tijdens het ophalen van de hofauto. Na afloop van de
carnavalsperiode wordt de hofauto keurig schoon weer afgeleverd bij
Autobedrijf Ben van der Aa. Dat was dit jaar nog een hele onderneming,
maar ook dit is inmiddels een de traditie geworden. Tijdens de optocht van
Ootmarsum was een aantal kinderen zo vriendelijk om de gehele optocht
met de auto mee te lopen. Daar bleef het echter niet bij. De kinderen waren
ook zo vriendelijk om de auto vol met confetti en slingers te gooien. In
werkelijk elk vakje zat wel confetti, maar ook dat is goed gekomen.
Autobedrijf Ben van der Aa, namens het Trio van C.V. De Hènige Slepvèènt
bedankt voor het aanbieden van de hofauto!

TWENTS GENIET’N
A AN DE R AND VAN OOTM ARSUM

Tel. 0541-291847 • E-mail info@dehaer.nl

w w w.dehaer.nl

ook voor alle soorten gasflessen

Opkomst
Zaterdag 21 januari, de dag waar iedereen in Nederland naar uitkijkt. De dag waarop een
geweldig feest staat gepland. Een dag die niemand vergeet en als we Hoogheid Hans van de
Othmarridders mogen geloven… een dag waar zelfs de Othmarridders nog wat van kunnen
leren. Maar ja, dat is ook niet zo moeilijk..., deze avond draait natuurlijk maar om één ding
en dat is de nieuwe Opperslepper! Al maanden voor de opkomst wordt er gespeculeerd wie de
nieuwe Opperslepper wordt en niemand die het weet. Niemand die ook maar een idee heeft… Dat
terwijl de aanwijzingen op de RUO actie zo duidelijk zijn. Achter elke aanwijzing zat een helder
verhaal, maar dat even terzijde. Evenals voorgaande jaren was al vroeg in de morgen de
spanning duidelijk voelbaar. Het was een bewolkte dag, maar net of het zo moest zijn kwam er
uitgerekend boven de residentie een gat in het wolkendek. In Oud Ootmarsum voltrok zich een
wonderbaarlijk schouwspel. Een zonnestraal scheen recht naar beneden op de Postelhoek,
waardoor deze wonderbaarlijk werd verlicht. Hetgeen natuurlijk onmogelijk is midden in de
winter. Het moet dus God wel zijn geweest met zijn zaklampje. Zo werden de Hènige Slepvèènt
zelfs nog “half gestaan” door die man daar boven.
Na een dag vol spanning en wonderen is het dan eindelijk zo ver, het is 20.00 uur. Het feest kan
beginnen! De deuren gaan open en…. geen rij voor de deur…. Ze zullen allemaal nog wel
slecht zijn van gisteren. Dan maar hènig an beginnen. Naarmate de tijd vordert, wordt het ook
drukker en tegen een uur of tien zit de toko al goed vol. De DJ bouwt de spanning op en een
topfeest is in de maak. Het enige wat nog ontbreekt is een Opperslepper met zijn Metsleppers,
het zal dan ook niet lang meer duren voordat dit bekend wordt…. Het is zover, het domme gebral
van de Vorst begint. Een teken dat de Opperslepper er klaar voor is. De eerste Metslepper wordt
aangekondigd… er wordt druk op de achterwand gebonkt, die overigens stabiel is opgezet
door de achterwandcommissie. De eerste Metslepper stuift het podium op: het is Bram
Beld!!!!! Iedereen is door het dolle heen. Die gekke Bram staat er en hij praat ook nog,
want hij kondigt zijn mede Metslepper aan. Na een paar lovende woorden stuift de
volgende gigolo.. euh Metslepper eruit. Het is….. Daan Brunink. Druk zwaaiend naar
al zijn fans. Dan is het eindelijk zo ver, Daniël kondigt de Opperslepper aan… na een
ongelooflijke aankondiging huppelt hij het podium op, het is Stefan Oude Nijhuis ofwel
Opperslepper Stefan de eerste!!!!! De menigte gaat uit z’n dak! Een geweldig, nee,
legendarisch trio!! Nog wel het 13e trio van de Hènige Slepvèènt!! Wat een geluk bij een ongeluk.
Toen de Opperslepper bekend was kon er nog mooi even nagevierd worden. Het ging zelfs
zo snel met het bier dat onverwachte personen moesten inspringen met het tappen. Ik
heb nog nooit iemand zo snel vier bier zien tappen. Toen Silvia daar achter kwam, werd
de nieuwe barman toch even de wacht aangezegd. Na eerst de verkeerde eruit te hebben
gegooid kon later ook de echte barman gepakt worden, met als gevolg dat zijn nieuw
getapte bier op de grond werd geworpen (wat eeuwig zonde is) en hij vakkundig de
residentie werd uitgegooid. Dit alles met als gevolg twee gebroken benen, een gekneusde kaak
en drie tanden door de stoeptegel.* Al met al een geslaagde avond met een legendarisch trio!
*Fictieve, gedramatiseerde weergave van de daadwerkelijke gebeurtenissen.

Opening Buitenresidentie

Aangezien café De Poort de afgelopen paar
jaren bewezen heeft dat het een zeer goede
en gezellige buitenlocatie is, werd er ook dit
jaar door het trio gekozen voor café De Poort
als buitenresidentie. In het begin van de avond
was het nog niet erg druk, maar
naarmate de avond vorderde kwamen er steeds
meer carnavalsgekken bij De Poort, waardoor
het een zeer geslaagd en gezellig feest werd.
Nadat alle aanwezigen enkele alcoholische
versnaperingen genuttigd hadden, werd de buitenlocatie
officieel geopend door de Opperslepper Stefan I
geassisteerd door Metsleppers Daan en Bram. Hierbij
hoorde natuurlijk ook het aanzetten van het verlichte HSV
buitenresidentiebord (welke dit carnaval wel het hele jaar
op het dak heeft gestaan…)
Het is een speciaal café, niet alleen omdat het de
buitenresidentie 2012 is, maar ook omdat dit het
enige café waar de sleppersroadleden nuchter
binnen zijn gekomen tijdens carnaval. De Poort is dit
jaar namelijk het verzamelpunt geweest voor meerdere
carnavalsfeesten voor de sleppersroad en volgelingen.

Nadat de buitenresidentie officieel geopend was, moest dit natuurlijk
uitbundig gevierd worden en dit gebeurde dan ook tot in de late uurtjes.
Mike en Nora, we hebben dit jaar weer geweldig mooie feesten gehad
bij jullie, niet alleen tijdens de opening van de buitenresidentie maar
ook tijdens alle andere carnavalsfeesten. Ommeunig bedankt hiervoor
en hopelijk tot volgend jaar!!

Optochten
Optocht Albergen De eerste optocht van het carnavalsseizoen! Het thema was dit jaar:
“Let the ducks out”. De wagen bestond dit jaar uit een sliert van vijf eenden die aan elkaar
gekoppeld waren. Voor deze stoet eenden stond de muziekwagen met DJ Niek v/d Küper.
Voordat de optocht begon moesten alle wagens zich opstellen op een nieuwe locatie aan
de Brakenweg. Aangezien het die dag koud was en het erg lang duurde voordat de optocht
begon, werd er door enkele optochtlopers besloten om hier iets aan te doen. Er werd hout
gesprokkeld en een vuur gebouwd. Hoe mooi is dat! Voordat de optocht begon hadden de
lopers het dan ook al prima naar hun zin bij dit warme knapperende vuur en zat de
stemming er al goed in. De eerste optocht verliep prima en was een succes. Er liepen in
totaal 42 optochtlopers mee! Chapeau!
Optocht Ootmarsum Voordat er begonnen kon worden aan deze optocht, hezen de lopers
zich voor de tweede keer in hun eenden-pakken. De kledingcommissie had dit alemaal tot
in de puntjes verzorgd. Iedereen had een mooi pak en elke eend kreeg hier nog een aantal
extra attributen bij. Kledingcommissie, BEDANKT! Er zijn hier veel positieve reacties op
gekomen, we hopen dan ook dat ze nog jaren voor de optocht kleding zorgen. De optocht
was al een tijdje begonnen toen een aantal “Illegale” eenden zich bij de optochtstoet
voegde. Het bleken achteraf de ouders te zijn van de Opperslepper en zijn Metsleppers, die
met een bord “Wie slept oonze kuuk’ns deur dis’n carnaval” voor de wagen uitliepen. Een
geweldige, ludieke actie! DJ NvdK draaide de ene hit na de ander en zag het publiek uit zijn
dak gaan. Na de optocht gingen de meeste optochtlopers zoals altijd naar de prijsuitreiking
op het kerkplein. We kregen van een vakkundige jury de 3e prijs! Hartstikke mooi.
Optocht Geesteren: Het zonnetje scheen, de lucht was blauw, daar kwamen de
Hènige Slèpvèènt, (kotsend) moe en ral!!
Nadat de optocht in Ootmarsum voor sommigen tot in de late uurtjes door was gevierd,
werd de volgende dag laatste optocht gelopen. De optochtlopers moesten voor deze
optocht vroeg uit bed, de eerste lopers werden immers al om 08.00 uur geschminkt. Nadat
alle smoeltjes mooi in de schmink zaten, waggelden de eendjes richting de bus die ze naar
Geesteren heeft gebracht. De optocht verliep goed tot halverwege de versterker het op gaf.
Erg jammer, maar aangezien de Hènige Slepvèènt dit jaar 13 jaar bestaan kon het ongeluk
toch bijna niet uitblijven… Zonder muziek leek het een verstandig idee om uit de optocht te
stappen. Immers zonder muziek is een optocht toch geen echte optocht. Zoals Johan Cruijf
altijd zegt, elk voordeel heb z’n nadeel. De HSV stapten halverwege uit de optocht, maar
daarentegen stonden zij wel als eerste in de tent en kon de afterparty eerder
beginnen! Al met al was het een korte maar gezellige optocht en met een toch mooie 11e
plek was iedereen tevreden.
Wagenbouw, kleding- en schminkcommissie maar bovenal optochtlopers bedankt en töt
tookn joar!!De Venboer en Kûpgait bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie
schuur voor de Prinsenwagen en de Eendenwagens!

TRIO 2012
Stefan, leg eens uit: Waarom verwacht je van de Sleppersroad dat ze op witte schoenen
verschijnen terwijl je zelf als enige in jouw volleybalteam met knalrode gympies rondloopt?
Kijk, als je een beetje serieus de topsport in de wereld volgt, dan weet je dat de echte uitblinkers
op afwijkend gekleurde schoenen lopen. Dat doen ze bewust, op die manier vallen ze namelijk
nóg meer op. Van de Sleppersroad verwacht ik ook dat ze elk feest weer een topprestatie neer
zetten. Als je dan na een feestje als laatste de deur dicht doet en je ziet nog een groep jongens op
witte schoenen lopen, dan weet je dat ze het weer geflikt hebben. Daar ben ik als Opperslepper
dan trots op. Daar train je voor, daar werk je naar toe met z’n allen. Als je dan in het heetst van
de strijd nog zo kunt schitteren, dat is gewoon prachtig. Hopelijk ga ik dat zelf bij het volleybal
ook nog eens doen. Mocht het zo ver komen dan heb ik in ieder geval al de juiste schoenen in de
tas zitten.
Jullie zijn allen vrijgezel. Hebben jullie van die positie gebruik
gemaakt tijdens het carnaval?
Naar verluidt hebben de heren zich keurig gedragen, naar eigen zeggen vanwege hun
voorbeeldfunctie. Na enig aandringen werd echter duidelijk dat ze alle drie gewoon een hekel
hebben aan dronken vrouwen. Een ander probleem is het pak: je zweet ommeunig in dat warme
ding, dus daar is geen extra beweging meer voor nodig. En mocht het al zo ver komen, dan is het
ook nog eens een hele kunst om het uit te trekken. Geen succes dus.

?

?

Nagekomen bericht van de redactie:
Na enig onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat in ieder geval één van de
Oppersleppers van dit trio (vanwege privacyoverwegingen noemen we geen namen) zich niet
aan bovenstaande uitspraken heeft gehouden en wel degelijk misbruik heeft gemaakt van zijn
machtspositie ten tijde van de carnavalsperiode. CV De Hènige Slepvèènt kan derhalve niet
instaan voor de juistheid van dit artikel. Schades, in de ruimste zin van het woord, welke
voortkomen uit de informatie verkregen uit deze Noaproat zijn derhalve volledig voor eigen risico!
Zou het vrijgezellenbestaan een vaste voorwaarde moeten worden voor de toekomstige
trio’s?
Ja, dat is een overweging waard. Vrouwen lopen toch maar te zeuren, waardoor er minder tijd
is voor de feestjes. Bovendien is het maar de vraag of zo’n relatie het carnaval wel overleefd…

TRIO 2012
De Siepeljonkers hebben jullie uitgedaagd om mee te doen aan de autorodeo. Dat jullie gaan
winnen is wel duidelijk, maar wat is jullie geheime wapen?
Ons geheime wapen is natuurlijk de Oppercoureur. Hij zal letterlijk en figuurlijk voorop gaan
in de strijd om de eerste plek. Het mooie is dat Stefan tijdens zijn stage de rijkunsten van de
ambulancechauffers heeft kunnen afkijken, dus dat gaat helemaal goed komen. Bovendien
hebben we al een goede crossauto op het oog, namelijk een zilvergrijze Opel Corsa sport.
Paupervelgjes, dikke kachelpijp d’r onder, kortom alles wat je in een racemonster zoekt
zit d’r aan. Een beetje meer vermogen zou wel handig zijn, misschien dat de wagenbouw
commissie er nog een dikke V8 in kan proppen. Gaan we met piepende bandjes door de drek!
Maar laten we ook de rest van het team niet vergeten. Met Peter Meijer als hofmonteur en de
kledingcommissie als pitspoezen hebben we natuurlijk een ploeg waar Jos Verstappen jaloers op
zal zijn!
Wat was voor jullie het mooiste moment van het afgelopen carnaval?
Dit carnaval kent toch wel meerdere hoogtepunten. Om te beginnen natuurlijk de pizza’s die
Stefan her en der in Utrecht heeft achtergelaten (zie hiervoor ook het artikel HSV on tour). Het
Gala was ook fantastisch, met natuurlijk als hoogtepunt het ‘shinen’ op het podium! Of wat te
denken van de witte bloez’n oamd, ook zo’n topper. Maar het meest memorabele moment is toch
wel de confrontatie met de politie op de rotonde in Ootmarsum. Er was om 4 uur ‘s nachts een
melding binnen gekomen betreffende openbaar dronkenschap. Dat konden wij natuurlijk niet
geweest zijn, maar we waren dus op het verkeerde moment op de verkeerde rotonde. Die blauwe
petten konden de humor er helaas niet van inzien. Omkopen d.m.v. een medaille werkte ook al
niet. De politie is uw beste vriend zeggen ze dan…
Voor de statistieken van deze carnavalsperiode:
•
Scepter kwijt: 5 keer (minimaal)
•
Hofauto kwijt: 1 keer
•
Verstand kwijt: te vaak…

Bram:
Deurzetter
Drankbaar
Gejaagd
Last van bindingsangst
Aseksueel
Karaoketalent

Hoe beschrijft het trio elkaar:
Daan:
Stefan:
Kindervriend
Lapzwans
Lulbreur
Roekeloos
Stille genieter
Clownesk
Dorstig
Zweverig
Womanizer
Aftrekkelijk
Unstoppable
Weergaloos

Heisterkamp Dranken BV
T 0541 29 18 30
dranken@heisterkamp.com
Heisterkamp Wijnkopers BV
T 0541 29 22 22
wijnkopers@heisterkamp.com
Eerste Stegge 2, 7631 AE Ootmarsum
Postbus 63, 7630 AB Ootmarsum
F 0541 29 20 24
www.heisterkamp.com

RUO ACTIE 2012
Ook dit jaar werd er weer een RUO actie uitgegeven met daarop enkele aanwijzingen naar de
nieuwe Opperslepper van 2012. Hieronder de antwoorden op de overduidelijke aanwijzingen:
Radio: Opperslepper Stefan is lid van het Twents Krakers Trio. Een geheime
zender die in elk jaargetijde de muziek in de ether laat horen vanaf een
nader te bepalen locatie. Tijdens de wintereditie was Stefan op meest
vreemde tijden nog te vinden in het “kraakpand”.
Kokskip: Stefan is in zijn vrije tijd werkzaam bij
Recreatiecentrum de Witte Berg. Een van zijn vele werkzaamheden
is dan in de keuken. Volgens Heintje zelf is Stefan een ster in het bakken
van patat.
13: De 13e Opperslepper van de Hènige Slepvèènt,
tevens is zijn “baas” Heintje getrouwd op (vrijdag) de
13e, maar dat terzijde.
Hond met bal: Stefan heeft thuis een hond, echter
dat is het niet het belangrijkste. Het gaat natuurlijk om de bal. Zoals in
zijn aankondiging werd verteld: Hij is good met ball’n. Zo zit Stefan op
Klootschieten en op VolleyBAL. Waarschijnlijk is hij ook gek op een
gehaktBAL.
Auto: Stefan staat in Oud Ootmarsum toch ook wel bekend om zijn asociale
aftandse auto. Zijn mooie Opel Corsa die hem te pas en te onpas weer
ergens langs de weg laat staan.
Nog nooit waren er zoveel opgaves maar blijkbaar had de
Opperslepcommissie hun taak zeer goed volbracht en was er daadwerkelijk helemaal niemand
die Stefan zag als de nieuwe Opperslepper. Bram Beld stond bij veel mensen bovenaan het
lijstje net als Niek Beltman en Jan Hunder.
Uitslag Opperslepper:
1. Bram Beld
2. Niek Beltman
3. Jan Hunder

Wat niet nodig is maar bijna iedereen toch doet, is het raden van
de Metsleppers. Hier komt dan ook een compleet andere uitslag
naar voren..
Uitslag Metslepper:
1. Andras Koops
2. Niek Beltman
3. Dennis oude Nijhuis (Alias Jopie)

eren
h
,
s
e
am
Voor d rnavalsleu...
ca
e
l
l
a
n
e
Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum • Telefoon 0541 - 292 564

Zoek de elf verschillen

De Wereld Vergaat

2012 het was een mooi feestje…
Het moet gezegd: Tukkers staan bekend om hun
nuchterheid, dat is in Oud Ootmarsum en omstreken niet
anders. Onverklaarbare zaken worden al snel afgedaan
als onzin of toeval. Toch hing er afgelopen carnaval een
bijzonder sfeertje in de lucht, met wellicht een diepere
oorzaak. Dat de feestjes goed waren en de ambiance nog
beter, dat staat buiten kijf. Wat wil je ook met zo’n trio,
da’s gegarandeerd feest. Toch: niets is wat het lijkt. Het
eerste onheil was al zichtbaar in de RUO-actie, we hebben
dit jaar namelijk te maken met de 13e hoogheid van de
vereniging. Als dat maar goed gaat! Nou dat ging het ook,
en daar moeten we blij mee zijn. Waarom? Simpel.
Iedereen die een beetje het nieuws heeft gevolgd weet wat
er aan de hand is. ’t Is 2012. Over circa een half jaartje
vergaat de wereld en dan is het klaar. Over en uit. Einde
oefening. Aldus enkele ‘deskundigen’. Ik hoop dus oprecht
dat u als lezer tevreden terugkijkt op het afgelopen
carnaval, want naar de herkansing kunnen we fluiten.
Gelukkig zagen velen de bui al hangen, zij grepen deze
laatste carnavalsperiode aan om er een flink feest van te
maken. “Party like there’s no tomorrow” werd nog nooit zo
letterlijk genomen. Zo blijkt maar weer dat we binnen de
HSV nog behoorlijk spiritueel zijn. Nuchtere Tukkers
hebben wij namelijk nauwelijks gezien. Gelukkig hebben
we de foto’s nog…

Gala
Het Gala 2012 werd dit jaar niet als vanouds gehouden in de animatieruimte van
camping de Witte Berg. Gezien de enorme belangstelling was er een grotere zaal
nodig. De kantine van het hoofdgebouw van camping de Witte Berg werd uitgebouwd
met een mooi aangeklede tent die plaats bood voor 150 Gala fans. De vrijdag en
zaterdagavond waren dit jaar wederom uitverkocht.
Het volledige avondvullende programma werd aan elkaar gepraat door de zeurzitter
van de HSV, Henk Heerink. Jaap Aap (Jeroen van de Bor) was dit jaar weer terug van
weggeweest en begon met de komische aankondiging van het gala door middel van
een filmpje. De dansmarietjes van de Othmarriders beten vervolgens het spits af met
een spectaculaire openingsdans. Suze Heerink nam hierna plaats op het podium en
vertelde het publiek op guitige wijze de gehele geschiedenis van het klootschieten in
Oud Ootmarsum. Ze nam in haar buut ook het wel en wee van de buurtschap door, dat
voor iedereen herkenbaar was. Voor een muziekconcert hoef je niet perse ver weg van
huis en veel geld te betalen, dit is tijdens het gala wel gebleken. Het trio van de Hènige
Slepvèènt deed zoals elk jaar ook dit jaar weer mee met het Gala en zorgde met het
lied “shine” van de Toppers voor een heuse concertsfeer met hun verlichte pakken en
“gouden” zangstemmen. De X-factor bleek ruimschoots aanwezig te zijn bij deze heren.

Na dit lied was de tijd aangekomen voor de pauze waarin er loten konden worden
gekocht voor de loterij later op de avond. De Bloasbrothers zorgden voor de
muzikale deuntjes tijdens de pauze. De dansmarietjes lieten na de pauze een zeer
mooi uitgevoerde polkadans zien aan het publiek. Gijs en Dirk deden ook dit jaar
mee en kropen in de huid van Gerrit en Ria Hesselink. Dit duo vertelde tijdens hun
hilarische act, de internationale trip, het nodige over de aanwonenden van de
Laagsestraat waar zij met hun nostalgische solex fietsen langs kwamen onder
begeleiding van hun navigator “Pom Pom” (Bernardo Engbers). Na deze voorstelling
was het weer tijd voor een lied. Krijn en Bram kwamen als twee carnavalsvierders de
bühne op. Zij bestelden hun laatste biertje aan de bar bij Gerrit van de Nieuwe Roos
(Gijs Brunink), waarna ze een mirakels lied (ja ’t is weer carnaval) aan het publiek
voorschotelden. Annie Pingelop (Martine Haarhuis) en Siny Aansum (Kim Kreuwel)
traden dit jaar ook weer op met een stuk waarin er aandacht besteed werd aan de
geheime zender.

Gala
Na deze act was het tijd voor de 2e pauze. In deze pauze werd de loting gehouden
waarin de übercoole-fantastische prijzen werden verloot die allen werden aangeboden
door sponsoren. Grappig detail, de hoofdprijs, 30 minuten zendtijd bij de L30, werd
zaterdagavond gewonnen door onze eigen burgervader Roel Cazemier.

In het interview na het Gala vertelde hij dat hij hier erg blij mee was, en dat z’n dag
niet meer kapot kon. Ik zou zeggen, komt allen volgend jaar weer naar het Gala, is het
niet voor de optredens, dan is het wel voor de prijzzzzen.
Na de pauze kwam het trio van 2011 (Rudy Groeneveld, Hans Veelers en Robert
Eppink) op het podium en kregen bij het publiek de voetjes van de vloer tijdens het
zingen van hun lied ‘Koud biertje’ waarmee ze afgelopen november nog een tweede
plaats in de wacht hebben gesleept tijdens het liedjesfestival in Ootmarsum. Een heuse
muzikale mime-act werd op de planken gebracht door Eline
Bruns en Nicole Hesselink met hun sidekick Hans
Veelers. Aan dit stuk kon iedereen zien dat er
veel aandacht besteed was aan de voorbereiding
die vervolgens tot een spetterende/spraakmakende
voorstelling leidde.

Last, but not least, was er het debuut de van de Küper-brothers.
Zij bevonden zich in een travestietenbar genaamd “Chez Gerry” . Martina
Fikkers (Olaf) en Petra Beld (Niek) werden van een natje voorzien door de
barman Jan van de Roatger (Dennis). Zij vertelden elkaar op humoristische wijze het
nieuws in en rondom Oud Ootmarsum wat tot veel hilariteit leidde in het publiek.
De gebroeders voelden zich helemaal thuis in de bar, en gingen volledig op in hun rol.
Het leek wel alsof ze hier al jaren ervaring mee hadden… Hopelijk tot volgend jaar!
Na dit finalestuk was het Gala 2012 officieel ten einde. De meeste bezoekers bleven
plakken in de tent en gingen na enige alcoholische versnaperingen tevreden naar
huis.

Proclamatie
Proclamatie punten:
1. Wie verwocht dat Ruud van’n Batsboer dit joar ons wea van de neudige drankjes
vorseet, as ons’n bottelier!
2. Wie verwocht dat Henk Heerink diz’n canavalsperiode ons oaweral hen brengt as
ons’n hofchauffeur!
3. Wie verwocht dat Toon Eertman alle doare zaken dit joar op de gevoelige plaat
vastlegt as ons’n hoffotograaf!
4. Wie verwocht dat Les miserables ons naar binn’n hen bloast tijdens het Peerkesbal!
5. Wie verwocht dat de gehele slepperroad net zoals wie, ’n heel’n carnaval op witte
schoon lup!!
6. Wie verwocht van de zondagmorgen versiercommissie, dat wie tijdens het carnaval
de weg vanaf de rotonde in donker noar hoes wear kunt vind’n!
7. Wie verwocht van de kledingcommissie dat ze de kleer voor’n optocht ons komt
show’n op ’n heus’n modeshow tijdens het wagenaanbieden!
8. Wie verwocht dat K. de V. alias Krijn ons de schoon wit hoolt tijdens ’t carnaval!
9. Wie hop’t daw dit joar wer’n geweldig feest kun’n bouwen in ons’n
boetenresidentie De Poort!
10. Wie verwocht dat iedr’n carnavalsvierder zich zal hoal’n an ons’n liefsprök:
Wij trekt oons dit joar nergens iets van an
en loopt op witte schoon, gewoon omdat ‘t kan!!

Sponsor in `t licht
Kunt u ons een korte omschrijving geven van het bedrijf Kabra Buizen?
Machtig mooi bedrijf.
Wat is de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf?
In oktober 1986 zijn wij gestart vanuit een klein bedrijfspand in Ootmarsum, dit
werd al snel te klein en na drie jaar zijn wij verhuisd naar het huidige pand op de
Mors. Dit pand is na zes jaar nog eens uitgebreid tot een opslagruimte met meer
dan 15.000 verschillende artikelen waar door klanten de goederen afgehaald
kunnen worden en waar bestellingen geplaatst kunnen worden die vervolgens door
ons bezorgd kunnen worden. Het bedrijf is een familiebedrijf en wordt gerund door
de Fam. Kampkuiper.
Hoe beleeft u het carnaval? Wat was uw hoogtepunt van het afgelopen carnaval?
De geboorte van Scott, zoon van directeur Niels
Wat is de link tussen Kabra en carnaval?
Dan he’j de piep’n aan’t daansen
Waarom bent u sponsor van C.V. De Hènige Slepvèènt?
Machtig mooie C.V.
Wat zou u doen met 785689 euro?
Schenken aan C.V. De Hènige Slepvèènt..!!
Wilt u nog terug komen op iets dit carnavalsjaar?
Het was ons een woest genoegen!

HSV on tour
Traditie getrouw gaan Sleppersroad, de Oale Garde en het bestuur van de HSV op de
donderdag voordat het echte carnavalsgeweld losbarst een willekeurige stad bezoeken.
Door een team van geleerden, dat dit jaar bestond uit Rudy G en Henk H is besloten dat
we naar de studentenstad Utrecht zouden afreizen. Erg jammer dat Henk H zelf niet
aanwezig kon zijn. Toch mooi dat hij wel bier geregeld en betaald heeft zodat we op de
heenreis geen dorst hoefden te hebben.
Er werd verzameld bij café ‘De Poort’ om vervolgens vanaf daar naar Almelo te rijden om
de intercity naar Utrecht te besteigen. Jeroen en
Andras kwamen vanaf Boeskoolstad en hadden
de gehele treinwagon al mooi voorzien van
vlaggetjes. Dit tot ongenoegen van enkele
andere reizigers die zich een ander plekje
opzochten in de trein. Naja, shit happens!!
Eenmaal aangekomen in Utrecht voegde Krijn
zich bij de groep en liepen we via de MAC–D
naar Bed & Breakfast ‘City Center’. Daar
hebben we de spullen gedropt en zijn direct op
ons doel afgestormd; ‘Een koud pilsje’. Na zo’n
lange reis heb je dat immers ook wel verdiend.
We zijn begonnen in studenten café De Zaak.
Daar was niet alleen een grote overvloed aan
bier maar ook aan mooie vrouwen. Mooi dat het
zo kan! Na enige tijd vervolgden we onze weg naar het ST. Janskerkhof, met meerdere
kroegen. Erg jammer dat de invasie van Tukkers niet echt gewaardeerd werd door de
beveiliging van café Fillemon en het Pakhuis. Na een wisseling van strategie, door in
kleine groepjes naar binnen te gaan, slaagden we er in de gehele groep een biercafé in te
loodsen. Zelfs Dennis Oude Nijhuis mocht mee naar binnen....
We hebben de avond compleet gemaakt bij café Maartenshof, De Rex en De Kneus. Wat
we daar eigenlijk hebben gedaan is voor u een vraag en voor ons een weet. Vanaf 04.00
uur takelde de groep langzaam af en zijn we terug gegaan naar het B & B. Daar lagen we
dan met 16 afgetankte HSV’ers op één kamer waar geen raam open kon. Toen we wakker
werden rook het dan ook niet bepaald naar roosjes.		
Na een vluchtig ontbijtje in het hostel en een pitstop bij de MAC-D werd het onze
Opperslepper Stefan I allemaal even teveel en besloot hij maar even een guur nekje te
leggen op een zeer pittoreske locatie, namelijk aan de Oude Gracht in Utrecht. Het was
mooi geweest en vervolgens zijn we weer afgereisd naar het mooie Twentse landschap
waar de HSV toch het beste gedijd. Een goed begin van een nog veel sappiger weekend. De
HSV heeft Denekamp, Tubbergen, Ootmarsum, Agelo, Geesteren en Vasse in het
navolgende carnavals weekend nog bezocht. Jongens jullie mogen trots zijn op jezelf!

Nieuwe Sleppersroad leden
Wat is de Naam?
Roel Eppink... Kleine Ep.. R v d B
Vaste verblijfsplaats?
Dronten city en Hènige Slepvèèntlaand
Beroep/opleiding/voornaamste bezigheid?
Agrotechniek en Management. Maar voornaamste is het op peil
houden van sociale contacten onder het genot van sappigheid!
Wat kun jij toevoegen aan de Sleppersroad?
-Een tweede Eppie. Weet niet of je daar wel zoveel aan hebt!?
-Een goeie slepper met wijze raad.
Wie is jou grote voorbeeld?
De opperslobberaar 2012! Machtig mooie kerel die
altijd in is voor verrassend mooie feesten!!
Hoe heb je het carnaval beleefd?
Een super joar waarbij geen ding gek genoeg kan zijn.
Vind je dat het Trio zijn best heeft gedaan?
Tuulk! Het was een Trio met ongekende mogelijkheden!
Is Metslepper Daan de terechte slobberkoning?
Zeker weten! Metslepper DAAN weet wel hoe de biertjes moeten GAAN!
Waar kunnen ze jou 's nachts voor wakker maken?
Voor een inbreker die onze pils wil gapp’n. Voor de rest weinig.
En dan nog even jou eerste reactie op de volgende woorden:
Vorst: Grappige man
Carnaval: Lachen, letterlijk gieren en onmeunig brullen.
Postelhoek: Kort bie.
Gala: Iets verder weg, maar dan hej ook wat!
Wat is de Naam?
Robin Bonnes, maar vaak is 't Bonnes of Bones.
Vaste verblijfsplaats?
In Oud Ootmarsum, keetje Bonnes of in de kroeg.
Beroep/opleiding/voornaamste bezigheid?
Professioneel bierdrinker met als hobby de
opleiding Technische Informatica op het Saxion.
Wat kun jij toevoegen aan de Sleppersroad?
Valt er nog wat aan toe te voegen?
Wie is jou grote voorbeeld?
Stefan Oude Nijhuis, machtig mooi carnaval vieren en nergens
wat op uit doen.

Nieuwe Sleppersroad leden
Hoe heb je het carnaval beleefd?
Onmeunig onwies.
Vind je dat het Trio zijn best heeft gedaan?
Ja echt top, ze hebben er samen met de rest een mooi feest van gemaakt!
Is Metslepper Daan terechte slobberkoning?
Het was een spannende uitslag, maar ja, Daan heeft toch wel heel wat
kilometers zitten slobberen en heeft terecht gewonnen.
Waar kunnen ze jou 's nachts
voor wakker maken?
Wat is de Naam?
Laat mij maar gewoon slapen
Jeroen Oude Nijhuis
's nachts.
Vaste verblijfsplaats?
En dan nog even jou eerste
Hartje Oldenzaal, In den Vijfhoek 18 dus als
reactie op de volgende woorden:
je een keer je taxi mist..
Vorst: Wie was dat ook alweer?
Beroep/opleiding/voornaamste
Carnaval: Niks voor mij.
bezigheid?
Postelhoek: Een café?
Commerciëel medewerker binnendienst
bij Ter Hart Automation BV.
Wat kun jij toevoegen aan de Sleppersroad?
Meer promotie via de social media, en natuurlijk gezelligheid!
Wie is jou grote voorbeeld?
Daan Brunink, als ik toch eens zo'n carnaval als hem kan vieren en overleven!
Hoe heb je het carnaval beleefd?
Als een geweldig feest met de nodige alcoholische versnaperingen en genoeg lol.
Vind je dat het Trio zijn best heeft gedaan?
Het kan altijd beter, de Opperslepper heeft niet genoeg zijn best gedaan in Utrecht
diegene die erbij waren weten wel waar ik op doel. Verder hebben ze de omzet bij
Grolsch flink gestimuleerd!
Is Metslepper Daan terechte slobberkoning?
Ja, altijd als eerste aanwezig en de deur achter zich dicht trekken!
Waar kunnen ze jou 's nachts voor wakker maken?
Voor een een geweldig feest!
En dan nog even jou eerste reactie op de volgende woorden:
Vorst: Die zoekt nog een opvolger!
Carnaval: Het dit jaar nog beter vieren maar zoals Hans Snoeiijnk aangaf zijn wij al
goed onderweg!
Postelhoek: Moet ik hier nog op ingaan of zal ik het wijzigen in Heintje! Vanaf het
carnavalsjaar 2013 is dit onze nieuwe residentie waar het Gala al werd gehouden en
waar het een nog groter feest kan worden dat langer door kan gaan!
Gala: Is een geweldig feest waar het draait om de gezelligheid en dat maakt de
kwaliteit.

Afscheid van de Voorzitter
Voor diegene die het nog niet weten, tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergaring heb ik mijn functie overgedragen aan
de nieuwe voorzitter, Rudy Groeneveld. Concluderend moet ik zeggen, dat ik het erg bijzonder vond om vanaf de oprichting,
eerst met mijn vrienden van Hènig An en die van de Slepvèènt, de vereniging op te zetten en vervolgens deze uit te bouwen
tot ruim 300 leden. We hebben inmiddels allerlei activiteiten die het gehele sociale (carnavals) gebeuren onder de jongeren
(en de iets ouderen) in en om Oud Ootmarsum versterken. Ik kijk dan ook terug op een bijzondere periode in mijn leven.
Zo heeft het carnaval mij zeker één schooljaar gekost en minimaal 10 jaar van mijn leven... Daarnaast hebben we ook veel
geleerd, met en van elkaar, en machtig mooie dingen opgezet, gemaakt en meegemaakt. Er zijn een aantal momenten die ik,
terugblikkend, tot de mooiste van de afgelopen 12 jaar heb gebombardeerd en geloof me, ik heb hier lang over nagedacht.
In 2003 hadden we een wagen met een grote tovenaar er op, dat jaar deden wij met die wagen ook nog mee in Tubbergen en
hadden we in de optocht van Ootmarsum een samenwerking met het Springendal. Ik geloof dat we toen ruim 100 lopers in
Ootmarsum hadden. De optocht in Albergen verliep naar wens en we wonnen zelfs een prijs. De volgende dag sierde een foto
van onze wagen,van bovenaf genomen, de voorpagina van de Twentsche Courant. Ja, toen was ik behoorlijk trots. Een ander
mooi moment, dat bij de meeste leden frisser in het geheugen ligt is het Gala van het afgelopen jaar, waar Burgemeester
Cazemier de hoofdprijs van de loterij zelf uit de bak met loten trok. Alles wat er dit jaar volgde op carnavalsgebied in de hele
gemeente had zo ongeveer met de Hènige Slepèènt te maken. Oké, dat is wat overdreven, maar het was wel gaaf!
Dan heb ik nog een gouwe ouwe die de meeste oudere leden nog wel vers in het geheugen zal staan. Na de optocht van De Lutte
waren we met een kleine groep nog over en belanden we bij Jan en Gerrie aan het schap. Sowieso waren alle momenten bij Jan
en Gerrie aan het schap geweldig en super gezellig, maar deze steekt er met kop en schouders bovenuit. Onze Jeroen van de
Aa, de onofficiële Prins Bor 1, zat er ook en de sfeer die daar ontstond was zo uniek dat we met z’n allen uren achter elkaar tot
huilens aan toe hebben moeten lachen om de ‘romance’ die tussen Gerrie en Jeroen ontstond.
Tenslotte waren natuurlijk alle opkomsten, maar met name die van de eerste jaren erg bijzonder. Elke keer was het weer
spannend of er wel mensen zouden komen, of alles goed zou gaan en het gezellig zou worden. Nou gezellig werd het in ieder
geval altijd. Met name de sfeer van deze opkomstfeesten wordt geroemd, lekker ongedwongen en een feest voor jong en oud.
Drie personen wil ik nog graag extra in het zonnetje zetten. Dat is in de eerste plaats Dennis, onze penningmeester van het
eerste uur. Samen hebben we veel discussies uitgevochten, maar altijd met een positieve uitkomst. Dennis bedankt voor de
jarenlange samenwerking. Als tweede denk ik dat prins Freek 1 van de Othmarridders een eervolle vermelding verdiend. Het
eerste feest was nooit zo’n succes geworden als hij niet het gehele gevolg, inclusief kapel van de Othmarridders op sleeptouw
had genomen naar de opkomst van de eerste Opperslepper van Oud Ootmarsum. Misschien was er dan wel nooit een tweede
opkomst gekomen….wie zal het zeggen. Terugkijkend denk ik dat als derde ook Joost ten Oever hier benoemd moet worden.
Joost was diegene die op de zondagochtend na de eerste opkomst (waarschijnlijk nog onder invloed van het gezellige feest) naar
Dennis en mij toekwam en ons 25 gulden gaf met de woorden; “Hier heb ie 25 gulden, ik bin ‘t eerste lid”. Zonder hem waren
we misschien wel nooit begonnen met leden werven.
Als allerlaatste wil ik de nieuwe voorzitter en het gehele bestuur veel succes wensen de komende jaren en ik wil ze adviseren
om vooral hun eigen weg te gaan en nieuwe dingen te proberen. Het hoeft niet groter, niet beter, ook niet anders, maar de
behoeftes van de leden veranderen nou eenmaal en het is aan het nieuwe bestuur om daar gehoor aan te geven. In ieder geval,
wat het nieuwe bestuur ook doet, op mijn steun kunnen ze rekenen!

wij als vereniging zijn op zoek naar
fanatieke vrijwilligers,
die deel willen nemen aan één van de
commissies. We zijn vooral op zoek
naar wagenbouwers,
NIP commissieleden en leden voor de
Sponsorcommissie.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij het bestuur

.

Puzzel
Na het oplossen van de puzzel de eerste niet aangestreepte letter nemen, dan zes
AGELO
niet aangestreepte letters overslaan. Vervolgens de volgende letter nemen,
ALBERGEN
BESTUUR
vervolgens wederom zes letters overslaan etc.
BIER
BLOUSE
BUS
CARNAVAL
DERTIEN
FEESTEN
FIETS
FOTO
GALA
GARDE
GEESTEREN
GEZELLIG
HEINTJE
HENIGE
KAPPEL
KOFFIE
METSLEPPER
MUZIEK
NOABERS
OOTMARSUM
OPKOMST
OPPERSLEPPER
OPTOCHT
OSSENVOORT
PAK
POORT
POSTELHOEK
RESIDENTIE
ROATGER
SLEPNPOAL
SLEPVEENT
SPONSOR
TAXI
THEE
TILGT
TRIO
TUBBERGEN
VEEL
VERGADERING U kunt uw antwoord tot 1 september mailen naar puzzel@henigeslepveent.nl.
WAGEN
Onder de goede inzendingen worden vijf cafétaria coupons
WIJN
van café(taria) de Poort verloot.
ZEURVITTER

TEGELS

Van Buren

KEUKENS
Industrieterrein ’De Mors’ 105, 7631 BA Ootmarsum

S A N I TA I R

T (0541) 29 23 33, F (0541) 29 32 15
I www.van-buren.nl, E info@van-buren.nl

Colofon
Twaalfde jaargang / Eerste druk / Juli 2012
Carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt uit Oud Ootmarsum
Secretariaat;
Zonnebergweg 6
7636 RM Agelo
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
Vanaf dit jaar is de Noaproat ook online verkrijgbaar via onze internetsite:
www.henigeslepveent.nl
Uitgever:
C.V. De Hènige Slepvèènt
Druk: Graphic Improvements
Tel: (074) 2550860
Internet: Graphic-i.nl

Redactie:
Rudy Groeneveld – advertenties
Bram Beld – tekst schrijver
Dirk Hunder - tekst schrijver
Niek Heerink - tekst schrijver
Henk Heerink – tekst schrijver
Leon Meijer – tekst schrijver
Krijn de Vries – layout
Rob Oude Engberink – layout
Stefan oude Nijhuis - layout, interviews afgenomen en tekstschrijver
Andras Koops – tekst schrijver en interviews afgenomen
Gert Smoes – foto-pagina’s en website
Robin Bonnes – website
Jeroen Oude Nijhuis – website
Carla Roetgerink – Spellingscontrole

Sharon Bruggink

Ottershagenweg 3 | Oud-Ootmarsum | www.unique-schoonheidssalon.nl

Hoe mooi mooi kan zijn
Stap eens binnen in onze showroom. Een mooie
gelegenheid om de mooiste ideeën in tegels en
natuursteen op te doen voor hele mooie prijzen!

De Mors 63 7631 BA Ootmarsum
Tel. 0541 291869
De eerste en derde zondag van de maand zijn wij open!
De overige openingstijden vindt u op www.spenkelink.nl
W W W. S P E N K E L I N K . N L

