


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

Kijk ook op onze compleet vernieuwde website:
www.dewitteberg.nl 

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.

volop genieten 

“De Witte Berg”             

Feestje vieren?
bij ons bent u aan het juiste adres. 

In 2009 vernieuwde menukaart, geopend 

elk weekend vanaf pasen.



Voorwoord

De 13e Noaproat ligt alweer voor jullie klaar! Een Noaproat vol 
met de hoogtepunten van het afgelopen carnavalsjaar en alle 
andere info die je moet weten van C.V. De Hènige Slepvèènt. 
Het is jullie denk ik al wel opgevallen, maar voor het eerst in de 
geschiedenis van de Noaproat is er een andere schrijver van het 
 voorwoord. Henk Heerink heeft na dertien jaar  voorzitterschap 
het stokje overgedragen. Ik ben niet van plan om mij hier uit-
gebreid te gaan voorstellen, want de meesten kennen mij wel. 
Mocht je toch meer willen weten over de nieuwe  voorzitter dan 
verwijs ik je naar de Noaproat van twee jaar terug met de 12e 

Opperslepper……

We kijken terug op een fantastisch carnavalsjaar met  Opperslepper 
Robin en zijn Metsleppers Demy en Stef. Zij kwamen op in de 
tent bij onze nieuwe residentie De Witte Berg. Een compliment 
is op zijn plaats voor Laurens Heerdink en zijn team, want alles was tot in de puntjes 
�JHUHJHOG��+HW�KHHIW�GH�IHHVWJDQJHUV�GDQ�RRN�DDQ�QLHWV�RQWEURNHQ��'H�6SLWÀUHV��KDGGHQ�
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 indruk van deze band en daar hebben we het hele carnaval nog van kunnen genieten. 
 Een weekend later stond ons gala gepland. Maar liefst 300 mensen hebben het gala 
 bezocht en dit bewijst maar weer eens waar een kleine gemeenschap sterk in kan zijn! 
Iedereen heeft volop genoten van de lokale artiesten. Ik kijk alweer uit naar volgend jaar.

Zoals altijd hebben we ook dit jaar weer met een wagen en loopgroep deelgenomen aan 
de optochten. Het thema Après-Ski was tijdens de optocht van Geesteren wel heel  actueel 
met een witte wereld. Een sneeuwballengevecht kon natuurlijk ook niet  uitblijven. Heren 
en dames van de wagenbouw en kleedcommissie jullie hebben er weer voor gezorgd dat 
wij goed voor de dag zijn gekomen.

Natuurlijk zijn wij als vereniging iedereen dankbaar die in welke vorm dan ook wat voor 
de vereniging betekent. Toch wil ik in het bijzonder onze sponsoren bedanken. Zonder 
KXQ�ÀQDQFLsOH�ELMGUDJH�LV�KHW�QLHW�PRJHOLMN�DO�GH]H�DFWLYLWHLWHQ�WH�RUJDQLVHUHQ�

Ik wil iedereen alvast een goede vakantie wensen en natuurlijk veel leesplezier met 
deze Noaproat!



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



11 Januari was de start van het zeer geslaagde opkomstweekend. 
Zoals iedereen niet kan zijn ontgaan, was dit jaar de opening van 
de residentie voor het eerst bij camping De Witte Berg, ook wel 
recreatiecentrum De Witte berg of kortweg: Heintje.

Om 20.30 uur begon de kaartverkoop voor het gala. Het was 
weer druk, zoals vanouds. Aangezien er dit jaar een grote ruimte 
was voor het gala, waren er 50 kaartjes meer te koop per avond. 
Maar ook dit jaar vlogen de kaartjes de deur uit en was er een 
volle bezetting!

Voorgaande jaren was het daarna al snel afgelopen, maar dit 
jaar ging het anders. Laurens Heerdink (Heintje), eigenaar van 
 recreatiecentrum de Witte Berg en carnavalsgek in hart en  nieren 
had namelijk een bandje geregeld: !e Spit"res!

Voorzitter Rudy haalde Laurens nog even naar voren om de 
 residentie o#cieel te openen, waarna !e Spit"res een aantal 
leuke deuntjes begonnen te spelen en het feest echt losbarstte. 
!e Spit"res hadden zelfs hun eigen fanshop meegebracht waar 
diverse artikelen over de toonbank gingen.

Het hoogtepunt van de avond was het verborgen danstalent van onze 
vorst Gerald Wassink. Dit liet hij zien tijdens het nummer `Links van 
Varseveld’. Hij bedacht zich ook geen moment en sprong op het  podium 
om het daar voor te doen. Dit hee$ het aantal bezoekers op de  Facebook 
pagina met bijna 1000 doen stijgen! 

Het feest ging nog tot in de late uurtjes door. Ook onze nieuwe residentie 
is dit jaar erg goed bevallen, zelfs de senioren vierden het feest lang door.   
We hopen het feest hier dan ook nog vele jaren voort te mogen  zetten!

 Opening Residentie





Club van 50
Leden van de club van 50 per 1 april 2013

Dennis Heerink      Marcel Brookhuis
Raymond van Benthem       Bernardo Engbers

Richard Horsthuis       Laurens Heerdink
Peter Meijer       Rudy Groeneveld
Gerald Wassink       Gerrit Brunink

Gijs Brunink       Henk Meijer
Mike en Nora Belt       Henk Heerink

Rob Oude Engberink       Jan Luttikhuis
Jos Brummelhuis       Tonnie Geerdink

Krijn de Vries       Arnold Hassink
Niek Beltman       Jelle Kamphuis
Hans Snoeyink       Daan Brunink

Frans Heerink       Bert aan de Stegge
Richard ter Braak       Raymond Nijboer

Bram Beld       Carlijn den Drijver
G.H. den Drijver       G.G. den Drijver

Tom Molendijk       Tonnie Bonnes
Café ‘n Deurloop

De volgorde is bepaald door het moment van lid worden.

Deze 35 personen dragen de vereniging een zeer warm hart toe en daar zijn wij hun 
zeer dankbaar voor.

Zij zorgen namelijk met hun jaarlijkse bijdrage van € 50,- voor een aandeel in de 
kleding van het nieuwe trio. 

De club van 50 is bedoeld als club van 50. Er zijn dus momenteel nog steeds 15 
plaatsen vrij. Jij draagt het trio en de C.V. de Hènige Slepvèènt toch ook een warm 

hart toe?!?

Voor info of opgave: info@henigeslepveent.nl



Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum  Telefoon 0541 - 292 564

   Voor dam
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en alle carna
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Daags na een gezellig feestje met de Spit"res is het wel weer tijd voor een nieuw feestje. Een feestje 
waar heel Oud Ootmarsum en omstreken al weer een jaar op hee$ gewacht. Niet zo maar een feestje, 
nee: Hét feest der feesten! De opkomst van de nieuwe opperslepper en zijn metsleppers! Dit jaar niet 
op de vertrouwde locatie… Neen, de Hènige Slepvèènt waren toe aan iets nieuws, iets veel groters, 
iets waar je U tegen kunt zeggen, iets waarvan je zegt: `De afgelopen 13 jaar waren goed, maar dit is 
 misschien wel veel beter´. De opkomst van de 14e Opperslepper werd gehouden bij  recreatiecentrum 
de Witte Berg. Een schitterende locatie voor een geweldig feest. Een  locatie waar je echt tot in de late 
uurtjes door kan vieren en dan ook nog een afzakkertje kan nemen!

De dag van de opkomst begon zoals alle andere dagen, de zon kwam op. Verder is de dag van de 
 opkomst totaal anders dan alle andere dagen in het jaar. Men wordt die dag in Hènig  Slepvèèntlaand 
niet netjes op tijd wakker om  aan het werk te gaan.. Nee, men ligt slecht in het bed van de dag ervoor. 
Sommigen van de opening van de residentie met de Spit"res, inclusief special act  Gerald Wassink. Een 
andere groep Slepvèènt werd dan weer wakker ergens in een achterbuurt in Groningen, waar de avond 
ervoor ook een heel  sappig feestje was. Het blij$ een moeilijke dag om te beginnen. 

De hele dag hangt er ook een bepaalde spanning in lucht. Iedereen is benieuwd wie er dit jaar in 
het trio zit. De dag vordert gestaag en het is dan ook al gauw tijd voor het grote feest van de Hènige 
 Slepvèènt, de opkomst. De tap gaat open, de aanwezige mensen trekken hun beste carnavalsgezicht 
en voorzichtig trekt kleine Heintje een geniepig lachje. Maar ja, ere wie ere toekomt, het was geweldig 
geregeld. 

Dan is het moment toch echt daar, het is tijd voor de bekendmaking van de 14e Opperslepper van de 
Hènige Slepvèènt. Het feest is inmiddels in volle gang en ineens begint zo’n rare man er doorheen te 
praten… Het is tijd voor de eerste Metslepper om zich bekend te maken. Na een subtiele  aankondiging 
huppelt hij het podium op. Het is Metslepper Demy!!! De zaal gaat uit zijn dak. Na een beetje tot rust 
te zijn gekomen, mag hij zijn metgezel aankondigen. Na een paar lovende woorden huppelt ook de 
tweede Metslepper het podium op. Het is Metslepper Stef!!! De zaal gaat nogmaals uit zijn dak. Het is 
dan ook lastig om de zaal weer rustig te krijgen voor het grote moment waar iedereen op hee$  zitten 
wachten. Als het dan eindelijk zo ver is, wordt de Opperslepper aangekondigd. Na vele lovende, maar 
ook beschamende,  woorden stui$ de nieuwe  Opperslepper het podium op. Het is Opperslepper Robin 
de 1ste !!! De zaal explodeert, mensen knijpen elkaar in de arm om te controleren of het echt wel zo is en 
een klein orgasme moet hier en daar onderdrukt worden. Dan is het zover de Hènige Slepvèènt hee$ 
een nieuwe Opperslepper! Een geweldige Opperslepper!!! Opperslepper Robin de 1ste!!!!  

Opkomst



Uw idee van financiële Dienstverlening



Hofauto 

Door de ogen van de hofauto..

Begin januari werd ik abrubt uit mijn winterdutje gewekt. Met de lampen nog half dicht kreeg 
ik door wat er aan de hand was. Ik werd de hofauto van de Hènige Slepvèènt! Na eerst  fantastisch 
te zijn opgemaakt met allerlei coole stickers was het 13 januari dan eindelijk zo ver. Ik werd 
opgehaald door de Opperslepper en zijn metsleppers met hun hofchau%eur Bjorn Niemeier. 
Er werden zelfs foto's van mij gemaakt! 

In de volgende weken mocht ik menig feestje bijwonen. Enkele hoogtepunten voor mij wa-
ren natuurlijk de verschillende gala's waar ik iedere keer weer dusdanig werd neer gezet dat 
 iedereen mij kon zien en bij de sleuteloverdracht in Denkamp kon men letterlijk niet om mij 
heen! Absoluut hoogtepunt was natuurlijk de optocht in Ootmarsum, wat een feest! Na de 
optocht was ik zelfs aan de binnenkant versierd met confetti en slingers. Het schoonmaken 
kostte wel aardig wat tijd....

C.V. de Hènige Slepvèènt is autobedrijf Ben van der AA ook dit jaar weer zeer dankbaar voor 
het beschikbaar stellen van de hofauto.





Zomaar op een zwoele zaterdagavond in januari besloot de Opperslepper om het anders aan te  pakken. 
Normaliter wordt er door de Hènige Slepvèènt één buitenresidentie geopend, maar dit was voor onze 
Opperslepper Robin den 1ste  niet genoeg. Nee, onder het motto van zijn lijfspreuk: `Meer is beter´, 
zouden er ook meer buitenresidenties worden geopend, want of het nu eten, bier of  buitenresidenties 
zijn. bij onze Opperslepper moet het altijd 

gekker, groter en meer. Veel meer. 
De avond wordt begonnen bij de oude vertrouwde buitenresidentie de Poort. Omdat de meesten 
er niet genoeg van kunnen krijgen wordt er mooi op tijd begonnen. Klokslag 19 uur zijn de eerste 
 feestvierders al aanwezig. Na een paar lekkere pilsjes te hebben genuttigd, wordt het tijd om de eerste 
 buitenresidentie te openen. Een zeer mooi bordje wordt tevoorschijn getoverd en overhandigd aan de 
uitbater. Na een luid applaus is de eerste buitenresidentie geopend. Op naar nummer twee. 
De tweede buitenresidentie die op het pad van de Hènige Slepvèènt komt is café, restaurant en  speeltuin 
Rouwers. De werkplek van de Opperslepper.  Nou ja werkplek… Men zegt dat de  Opperslepper 
meer in de speeltuin te vinden is dan dat hij aan het werk is. Ach ja zo lang hij maar van de straat 
wordt gehouden is het al goed. Na een paar sappige goudgele rakkers is het tijd om naar de volgende 
 buitenresidentie te gaan, buitenresidentie nummer drie. 
De derde buitenresidentie is de speeltuin van de Vorst, camping bij de Bronnen. De lokale uitbater, 
zichtbaar in zijn nopjes met de aanwezigheid van de Hènige Slepvèènt, staat al klaar met de nodige 
drankjes. Naarmate de avond vordert, komt de stemming er steeds beter in. Maar ja, men kan niet al te 
lang blijven, want er zijn nog meer buitenresidenties te bezoeken. Op naar nummertje vier. 
De vierde buitenresidentie is een hele speciale buitenresidentie, het is geen café, restaurant of  speeltuin. 
Nee, het is de verjaardag van de vriendin van de voorzitter. Een uitgelezen mogelijkheid om van de 
woning van de voorzitter een buitenresidentie te maken. Een nieuw feestpaleis in een verre uithoek 
van Oud  Ootmarsum. Een hele discussie was het dan ook of het nu Duitsland was waar we waren of 
toch nog net Nederland.  Als we zo naar de voorzitter keken was het al snel duidelijk, we waren in 
Duitsland. Tijd voor de volgende buitenresidentie. 
De vijfde buitenresidentie is Stadscafé in Den Guldene Crone. Ook hier wordt het bordje van de 
 buitenresidentie tevoorschijn getoverd. O nee wacht, die had iemand in de bus laten liggen… Het bier 
 begint dan ook echt te werken. Jammer… dan maar op een later tijdstip het bordje ophangen.  Gelukkig 
is de lol er niet minder om! Op naar de laatste buitenresidentie.

De zesde buitenresidentie is een bonus buitenresidentie. Voor de personen die niet genoeg konden 
 krijgen was er nog de a$erparty van het gala in Ootmarsum. Een mooie gelegenheid om het feest 
nog wat te rekken. Het was dan ook een zeer geslaagde avond. Alle uitbaters van de verschillende 
 buitenresidenties BEDANKT!!!  

Opening 
buitenresidenties



TWENTS GENIET’N
AAN DE RAND VAN OOTMARSUM

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

ook voor alle soorten gasflessen



“OP TOCHT EN HIERNA DE TENT IN….”    
   

Albergen
Nadat de wagen helemaal was voorbereid voor het nieuwe carnavalsseizoen, werd traditioneel de eerste  optocht 
gelopen in Albergen. Alle lopers hadden zich getransformeerd in Après-Ski männer und frauen. Het duurde 
helaas even voordat de optocht van start ging, maar dat mocht de pret niet drukken. Gelukkig hadden de lopers 
allen een dikke skibroek aan, aangezien de temperatuur rond het vriespunt lag…..brrrr. De optocht verliep 
soepel en eindigde voor velen in de bommetje volle feesttent bij Morshuis waar de tradionele nabespreking 
plaatsvond…..

Ootmarsum
Zaterdag om 11:45 uur werd de bierpomp met feestelijk, veilig afgestoken...., vuurwerk geopend door de 
 stuntcommissie van de Othmarriders, dikke prima! Hierna stonden de lopers te popelen om te kunnen 
 beginnen met de Ootmarsumse optocht. Het lopersaantal was zoals altijd in Ootmarsum het grootste, 47 man 
in totaal. De ouders en bijna het hele buurtgenootschap (springendal-postelhook) van het trio liep deze op-
tocht ook mee, super! Bedankt voor jullie ondersteuning! Feestvierend en dol springend werden de straten van 
Ootmarsum doorlopen en dit resulteerde in een hoge klassering tijdens de prijsuitreiking, goed bezig! Na de 
suc6volle optocht hadden de meesten toch echt wel dorst gekregen en begon het dweilen in Ootmarsum. De 
keeltjes werden goed gesmeerd met het geel schuimende nat en de dag ging snel voorbij.

Geesteren
De derde en helaas laatste optocht stond op het programma, de optocht in Geesteren!
Het leek wel of de weergoden bedacht hadden om tot een klapperend einde van het optochtenseizoen te 
 komen. Het thema Après-Ski, kon deze optocht namelijk optimaal benut worden dankzij de vele sneeuw die 
er gevallen was. De hele optocht was één grote Après-Ski tocht met bijbehorend sneeuwballen gevecht.  Alles 
en iedereen werd bekogeld met sneeuwballen, wat een mooi feest! Dat er geen onderscheid werd gemaakt 
 tussen de  personen die werden bekogeld, werd wel duidelijk toen er ook sneeuwballen richting de jury werden 
 gegooid…. Gelukkig had dit geen negatieve invloed op de uitslag tijdens de prijsuitreiking. Er werd een mooie 
en zeer gewaardeerde negende plek behaald.

Kledingcommissie, schminkcommissie, wagenbouwcommissie en bovenal optochtlopers, allen godsgroeselijk 
bedankt voor een wederom geslaagd carnavalsjaar!!

 Optochten



 Trio 
Zoals u van ons gewend bent laten we elk jaar de opperslepper en zijn metsleppers aan het woord om 
terug te blikken op het afgelopen seizoen. Gewapend met een aantal goed doordachte vragen wordt het 
trio dan het vuur aan de schenen gelegd om deuren te openen die anders gesloten zouden blijven, met 
een geschreven dialoog tot gevolg. Vraag en antwoord dus. Dit jaar pakte het echter iets anders uit. De 
term ‘carnaval’ bleek het toverwoord, wat zeg ik, de toegangscode tot een onuitputtelijke spraakwaterval 
van mooie herinneringen. Een kijkje in de keuken - soms letterlijk - bij Robin, Demy en Stef…

Het begon allemaal op de dag dat Robin een mysterieus telefoontje ontving: “Je weet vast wel waar ik 
voor bel hè?” “Geen idee. Wel bin’ie feitelijks?” Dat bleek dus Dirk te zijn, met de vraag der vragen. Na 
bevestiging dat het echt niet zoveel werk zou zijn werd het opperslepperschap geaccepteerd en kon de 
zoektocht naar geschikte metsleppers beginnen. Criteria: één met verstand en één onwiezen, bij voor-
keur hier uit de buurt. Demy hoefde niet lang na te denken en ook Stef zette het licht al snel op groen. 
Gas gev’n!!

De eerste avond kwam direct de culinaire voorkeur van Robin (en zijn Bonnie) naar voren. Met vijf 
man 25 eieren verorberen is toch een keurig resultaat. Alles bij elkaar zijn er dit carnaval zo’n 80 eieren 
doorheen gegaan. Met ham en kaas natuurlijk. Dit aantal had verder op kunnen lopen, maar daar stak 
ma Bonnes een stokje voor: “Ie goat mear tosti’s bakk’n”. Dat lieten de kearls zich geen twee keer  zeggen 
dus die tosti’s kwamen er. Net als een hele stapel pannenkoeken, een &inke lading schnitzels en voor 
de variatie af en toe een kapsalon. Geen overbodige luxe, want het is een aantal weken hard werken. 
Als trio word je toch geacht om her en der je gezicht te laten zien en daarbij werd geen enkele kans 
 onbenut gelaten. Het resultaat is zichtbaar in het slobberkoning klassement, waar het trio de gehele top 
drie  bezet. Een unicum in de historie van de vereniging. Het geheim van de heren? Behalve goed eten 
is het een kwestie van ‘gewoon verdan’. Hoe later je het maakt, hoe makkelijk het is om de volgende dag 
de draad weer op te pakken. En zit je in een dipje, dan is het zaak om op karakter door te gaan. Cola 
 drinken schijnt funest te zijn. Houd je aan deze richtlijn en ook jij kan, net als het trio, de schoonmakers 
na a&oop van de Bloez’n Oamd in actie zien. Dat je er vervolgens uit gebonjourd wordt en geen taxi 
meer kunt krijgen, ja da’s het risico van het vak hé.



Bijzonder dit jaar was toch wel de, eh… ‘interactie’ met de vrienden van de Keistenen. Het hacken 
van de Keistenen-app was natuurlijk wereldnieuws in Oud-Ootmarsum en omstreken. Voor whizzkid 
 Robin was dit natuurlijk appeltje keitje: !eo Scholte Lubberink is namelijk behalve getalenteerd DJ 
ook applicatie-ontwikkelaar. En drie keer raden wie daar vanwege zijn studie een beetje bijklust… 
 Robin had dus toegang tot alle top secret informatie en kon in het geniep een stuntje voorbereiden. 
!uis werd alles al voorbereid, één belletje naar het thuisfront was dus voldoende om de Keisleppers-
app online te slingeren. DJ Smileface deed zijn naam eer aan en zag de humor er wel van in. Ook 
de vervolgacties zijn bij velen bekend. In één keer was er een doos onderscheidingen van het trio 
 ‘verdwenen’, toevalligerwijs hadden ze er in Agelo nog een aantal over. Uiteraard werd de Opperslep-
per nog een keer een hak gezet, of moeten we zeggen ‘bij de benen genomen’? In een snelle Oageler 
actie werd er namelijk een &inke kei aan Robins been geketend. Sta je dan met je KeiSleppers-
gedachte… De Slepvèènt speelden het spelletje echter leuk mee en binnen een mum van tijd had die 
kei een nieuw baasje gevonden, namelijk de Oageler hofauto. Best lastig rijden met zo’n ketting door 
de velg. Ridder Tom was er niet zo blij mee: ‘Wat heb’ie noe maakt!’ Naar verluid is hij zeker tien 
 minuten aan het zagen geweest om dat ding los te krijgen. Wie de kei kaatst kan ‘m terugverwachten… 
Overigens denken velen dat deze vrienschappelijke burenruzie is ontstaan bij het hacken van de app, 
maar na een beetje doorvragen bleek er meer achter te zitten. Robin, Demy en Stef hadden namelijk 
al ideeën over het thema van dit jaar. Het was alleen nog even een kwestie van overleggen met de 
 wagenbouw. Flowerpower moest het worden. En wie ging met dat idee aan de haal? Wel héél toevallig 
dit. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Enige voorbereiding is dus aan te bevelen, ook op het "nanciële vlak. Eén  carnaval 
in het trio acteren schijnt ongeveer even duur te zijn als twee vakanties naar 
 Bulgarije. Het bleek de investering echter wel waard. Stef: “Het metslepperschap 
bleek een goede training. Ik ga tegenwoordig alle feestjes af en ben niet kapot 
te krijgen!” Demy vult aan: “Het mooie is ook dat je na het carnaval in één keer 
overal herkend wordt”. Alle drie de heren waren tijdens het carnaval vrijgezel, 
volgens eigen zeggen omdat ze geen tijd hadden voor dat gezeur aan de kop. Maar 
met zo’n sterrenstatus kon daar dus wel eens verandering in komen…



Uiteraard kwam ook de bekende vraag aan bod: ̀ Wat was nou het mooiste moment dit  carnaval?´ 
Het antwoord was simpel: “het hele carnaval”. Lekker makkelijk, maar daar nemen we natuurlijk 
geen genoegen mee. Dus bij deze een opsomming van enkele memorabele momenten:

die Opperslepper nou? Een belletje naar het thuisfront bracht duidelijkheid: Robin had zich 
 verslapen, z’n mobiel was kapot. Waarschijnlijk in een glas bier laten vallen ofzo…

niet om lachen. Goeiemorgen!

 nachmittag spektakel de hoogheid en adjudant niet uit elkaar kon houden. De rest van Vasse en 
omstreken had het allang in de gaten, maar ook na diverse hints uit het publiek kwam Robin er 
niet uit. “Ze hadd’n ja allebei ’n steek op!

volgende trio wordt wel geadviseerd om even op te passen in dat schuurtje achter het podium. 
Het dak is nogal laag en daar kun je de kop lelijk aan stoten.

Al met al een geslaagd carnaval dus en zoals met alles, valt of staat het succes met de voor-
bereiding. Een plan de campagne, a.k.a. de proclamatie blijkt het fundament. We gaan een aantal 
punten van het lijstje even af:

- De keuze voor de bottelier bleek een gouden greep. Er zijn zelfs diverse bladen gegapt 
maar Robert had zo weer een nieuwe gemaakt. Bovendien is het de eerste bottelier die 9gag.com 
hee$ gehaald, dat zegt toch genoeg.
- De hofchau%eur hee$ het prima gedaan. “Al gingen we eigenlijk net zo lief op de "ets…”
- Een goede foto zegt meer dan duizend woorden. En een goede ho%otograaf maakt meer 
dan duizend foto’s. Goed bezig Kay! Wel apart dat ie er zelf vaak het beste op stond.
- De modeshow door de kledingcommissie was een succes. Topmodel KdV kon niet 
 wachten en stond vooraan in de rij. ’t Zag er allemaal strak uit!
- De buurt was goed vertegenwoordigd in de optocht. Ze waren zelfs met meer personen 
dan de Hènige Slepvèènt zelf. Wat ons betre$ het begin van een mooie traditie, volgend jaar 
weer?





Ieder jaar weer maakt de Opperslepcommissie een zogeheten RUO-actie. Omdat vele 
mensen denken dat de Opperslepcommissie de plaatjes zo bedenkt zonder dat er een 
 aanwijzing achter zit, zullen we hieronder de overduidelijke aanwijzingen kenbaar  maken.

Oktoberfest: Dit gaat natuurlijk niet om het oktoberfest maar om 
de vrouwelijke ober. Bones is naast zijn drukke werkzaamheden, 
in het weekend actief als kelner bij restaurant Rouwers. Daarnaast 
is hij gekozen tot slobberkoning en die titel verdien je niet zomaar.

 De band: Bones zit op Judo, daarin hee$ hij de zwarte band 
 (nou ja, hij verwacht hem binnenkort te behalen).
 
1 2 3: wie veel drinkt hee$ ook veel trek, zo dus ook onze 
                                                                     Opperslepper. Tijdens de carnaval is hij bijna
                                                                     dagelijks te vinden bij Aleandro in Ootmarsum. 
                                                                      Zijn favoriete menu?? precies nr. 123. Daarnaast
                                                                      eet hij voor drie.

                                                    14: De 14e opperslepper, daarnaast 
 is 14 km per uur ongeveer zijn "etssnelheid. Onze Opperslepper
 is niet vooruit te branden….

 
Après-Ski, dat was het thema van afgelopen carnavalsjaar. Après-Ski is een hobby van 
                                                      Bones, je zult hem niet snel op de latten zien staan, maar
                                                       met Après-Ski verslaat hij iedereen.

Kortom als je er zo op terugkijkt, waren de aanwijzingen dusdanig helder dat het vrij 
raar is dat er zo weinig goede inzendingen waren.

Raad Uw Opperslepper









De Hènige Slepvèènt bestaan al weer een tijdje, je kunt gerust zeggen we worden oud. Vaak wordt 
er gesproken over vroeger… toen alles beter was… Maar gelukkig is dat niet altijd zo. Zoals bij de 
Hènige Slepvèènt. De Hènige Slepvèènt worden alleen maar beter, groter, sterker. Neem nou de 
raad van elf, ook wel Sleppersroad genoemd. Ooit begonnen met 15 leden (je hebt er een paar extra 
nodig voor het afvallen tijdens het feesten, zodat je er altijd genoeg overhoud om representatief voor 
de dag te komen). Tegenwoordig bestaat de Sleppersroad uit een select 
groepje super carnavalsvierders van 25 leden. 
Zo zie je maar: Het kan altijd groter!!! 

De Hènige Slepvèènt gaan zelfs met de tijd mee. Vroeger toen de 
 Hènige Slepvèènt zijn opgericht ging alle communicatie nog via de 
krant, die met behulp van oude drukpersen gedrukt werd. Je weet wel 
zo’n ding waar ze lettertjes op een rijtje moesten leggen en dan bladzijde 
voor  bladzijde de krant gedrukt kon worden. Tegenwoordig wordt er niet 
meer gedrukt. Nou ja…En dan  moeten we niet de postduiven vergeten 
die alle  handgeschreven brieven  moesten  rondbrengen tot alle uithoeken 
van Oud Ootmarsum. Tegenwoordig  kennen de Hènige Slepvèènt alleen 
nog maar hele andere duifjes. Tegenwoordig verloopt de communicatie 
ook heel  anders. De  communicatie verloopt nu via sms, facebook, e-mail, 
whatsapp en  natuurlijk niet te vergeten de site. Geheel vernieuwd naar 
de standaarden van 2023. Je kunt wel zeggen qua site lopen de Hènige 
Slepvèènt wel 10 jaar voor op de rest van de wereld. 

Dat is natuurlijk allemaal te danken aan de geweldige leden van de Hènige Slepvèènt, ook dat worden 
er steeds meer. Van oud naar jong, iedereen in Oud Ootmarsum en zelfs Ootmarsum heeft wel wat 
met de Hènige Slepvèènt. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld: `Hoe kan het dat zo’n klein  gehucht 
zo’n grote vereniging heeft?’ Vooralsnog zijn ze er nog niet uit (duurt nog wel een paar jaar voor dat 
ze in Den Haag wat door hebben). Maar over jong gesproken, het zijn de toenmalige oprichters van 
de Hènige Slepvèènt die niet meer zo jong zijn. Wie dan wel weer jong zijn, zijn de kinderen van 
deze oprichters. Jaja ze zijn aan het jongen geslagen en zo hebben de Hènige Slepvèènt er aardig wat 
nieuwe leden er bij gekregen. Toch mooi dat het zo kan. 

HSV 2.0
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Het gala werd dit jaar voor de vijfde opeenvolgende keer gehouden bij  Recreatiecentrum 
de  Witte Berg in Oud Ootmarsum. De kantine en de hierbij aangebouwde en  versierde 
feesttent waren het  decor voor het vrijdag- en zaterdagavondprogramma. Alle  deelnemers 
werden  vantevoren  geschminkt door de vakkundige schminkcommissie, waarna het gala 
kon beginnen. 

De aftrap van het gala werd dit jaar gedaan door Lucia Bruns die hiermee ook haar 
debuut had. Zij vertelde verkleed, en in de rol van Sarah, verhalen over haar leven en 
dat van haar man Abraham omringt door allerlei fraaie twentse uitspraken en woorden.

Na deze voorstelling kwam het trio van 2013 aan bod (Demy Bolk, Robin Bonnes en 
Stef de Witte), met hun volledig live gezongen lied; Seks met die Kale. Je kon zien en 
horen aan hun optreden dat de heren hiervoor lang hadden geoefend. De sfeer in de zaal 
begon er hierdoor in te komen en het  publiek genoot er zichtbaar van.

Gala

Kim Kreuwel en Martine Haarhuis waren ook dit jaar weer van de partij en kropen in 
de komische en zeer goed uitgevoerde rol van Annie en Sinie met het stuk Schande en 
Jaloezie.
De eerste pauze was een feit. Hierin werden de loten verkocht voor de loterij die in de 
tweede pauze plaatsvond. Tijdens het gehele gala werden de gasten allen voorzien van 
een natje en droogje door de  sleppersroad, zijn ze toch ergens goed voor… 

Het tweede deel van het gala werd ingeleid door het trio van vorig jaar, Daan Brunink, 
Stefan Oude Nijhuis en Bram Beld. Zij brachten het lied dat ze ook gezongen hadden 
tijdens het liedjesfestival, Ode aan de Bottelier. Het publiek kon er geen genoeg van 
 krijgen en lieten dit trio het stuk dan ook meerdere malen zingen, dit tot grote vreugde 
van de fans.

De verhalen en avonturen van de lokale bevolking van het afgelopen jaar, werden op een 
ludieke  wijze verteld door Dirk (Helmut) en Gijs (Heinrich). Hun magistrale buut hadden 
ze in welgeteld één week in elkaar gedraaid, knap werk.  We hopen ook dat de heren 
volgend jaar weer van de partij zijn.



Gala
Dat mensen muziek kunnen maken met elk deel van het lichaam, bleek wel uit 
de pianosong, uitgevoerd door Robert en Gerald (Wibi en Soerjadi). Nadat hun 
derde been opgewarmd en in de juiste toestand was, konden ze hiermee de piano 
 uitstekend bespelen wat zorgde voor veel  hilariteit.

Voor de tweede keer was er een debuut op dit gala. Het nieuwe duo Peter  Veelers en 
Stefan Oude  Nijhuis vertelden allerlei komische verhalen in de huid van de  gebroeders 
Kachel.  Droge  humor stond centraal in hun stuk, wat ook uitermate goed naar 
 voren kwam. 

Na dit daverende stuk was het tijd voor de traditionele 
loterij. Er werden, zoals elk jaar, wederom weer mooie 
prijzen verloot. Sponsoren bedankt hiervoor.

Een uniek muzikaal stuk werd uitgevoerd door het vijftal; Nicole Hesselink, Hans 
Veelers, Manon Geerdink, Eline en Lieke Bruns. Zij brachten een nooit eerder 
 vertoonde  afwisselende struisvogel-act op de bühne. Al het licht in de zaal moest 
hiervoor worden uitgeschakeld en  alleen de black-lights werden aangezet. Doordat 
de struisvogelpakken wit waren, en de  artiesten geheel zwart verkleed, kwamen de 
tweebenige vogels zeer mooi naar voren. 

Bertil Sleiderink deed zich voor als motorrijder en bracht allerlei avonturen en 
 verhalen naar voren op zijn geheel eigen humoristische wijze. Hij gaf op het einde 
aan dat dit zijn eerste en direct laatste galadeelname zou zijn, maar gezien de 
 reactie van het publiek, hopen wij dat hij er volgend jaar “gewoon” weer staat. 

Het afsluitende en hiermee laatste stuk van de avond, werd door de gebroeders  Küper 
(Olaf, Dennis en Niek) op het podium gebracht. Tja, dat was het idee…  Aangezien 
de jongste küper, Niek, de week voor het gala z’n been gebroken had, werd zijn rol 
overgenomen door twee man. Surrogaat-küper Hans Veelers nam de tekst over en 
Frans Schulten zorgde voor de muzikale ondersteuning. De mannen deden zich voor 
als padvinders en vertelden diverse lachwekkende verhalen, waardoor het gala in 
stijl werd afgesloten. Iedereen die meegeholpen heeft aan het Gala, BEDANKT!



Proclamatie

1. Wie verwocht dat Robert van’n Balboer dit joar met de sappige drankjes slept as oons’n      
bottelier!

2. Wie verwocht dat Bjorn Niemeijer dit joar oons’n taxi is als hofchauffeur!

3. Wie verwocht dat Kay Bolk onmeunig gekke foto’s zal maken als onze hoffotograaf!

4. Wie verwocht dat oonse Kledingcommissie samen met Krijn de Vries wieder nen modeschau 
holt beim wagen anbieden!

5. Wie verwocht dat heel Postelhook en Hesingen oalerwets weer met löp in `n optocht!

6. Wie verwocht dat `n postelhook via unser weizen zum Hesingen versierd wordt deur alle      
noabers!

7. Wie verwocht dat iedereen met geet unsere buitenresidenties zu offnen!

8. Wie verwocht de Bloas Bruder allemoal morgenmiddag bie de opperslepper in Hoes tijdens 
het versieren!

9. Wie verwocht dat al onze kamereur currywurst bakt bie t wagen anbieten!

10. Wie verwocht dat iedereen die de onderscheiding verget dit joar op 9 maart ’n krat bier 
metbrengt voor het onderscheiding-vergeet-feest!

11. Wie verwocht dat iedre carnavalsvierder zich zal hoal’n an ons’n liefsprök:
 

Met ´n opperslepper an de tap en de metsleppers in de schnee,
hoalt wie heel Hènig Slepvèèntdorf tevree!



Artica
creatief én effectief
We kunnen u zowel speci!eke diensten als een  

totaalconcept aanbieden. En met meer dan 30  

jaar ervaring en een sterk, gevarieerd team van  

ruim 40 medewerkers zijn we in staat creatief  

en e"ectief werk voor u te bedenken én uit 

te voeren. Mooie woorden? Laat ons werk u  

overtuigen. Kijk op onze website.

w w w . a r t i c a . n l
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Onze vereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder sponsoren. Daarom zetten wij elk jaar één sponsor in het 
zonnetje en vragen de sponsor het `hemd van het lijf ’. 

Kun je een korte omschrijving geven van beautiful noise? 
Beautiful Noise is een nogal uit de hand gelopen hobby. Als DJ kan je mij inhuren om de muziek te  verzorgen op 
zo’n beetje elk feest. Ook voor geluidsverhuur en karaoke kan je bij mij terecht. Ongeveer 25 jaar  geleden kreeg 
ik, samen met een kameraad van mij, een klein draaisetje bestaande uit twee platenspelers, een  mengpaneeltje 
en een aantal boxen. We kochten vervolgens zelf nog een versterker op de Weerselose Markt. Met dit setje 
en een aantal LP’s zijn we beginnen te draaien op de camping van toen nog mijn ouders. De eerste paar keer 
ging het niet echt goed, maar zo langzamerhand, met de hulp van Smile face !eo Scholte lubberink, werd 
de  Beautiful Noise drive-in show elk jaar iets groter. Na ongeveer vier jaar ben ik alleen verder gegaan en 
heb ik een andere, grotere, drive-in show overgenomen. Toen begon het feest pas echt. De optredens werden 
steeds groter. In Duitsland werd gedraaid voor een paar duizend bezoekers en in Ootmarsum bij de paas- en 
 carnavalsparty’s bij Ottenhof. Ook heb ik zes jaar lang mogen draaien in het piratencafé bij Bays in Reutum. 

Hoe beleef ik carnaval? Carnaval is voor mij van vrijdag tot dinsdag alle dagen één groot feest. De eerste paar 
dagen achter de  muziek en maandag en dinsdag in de polonaise als lid van de raad van elf van de Keistenen. 
Hoogtepunt van het afgelopen carnaval was toch wel de opening van de jullie nieuwe residentie bij Heintje. 
Wat een feest! Het "lmpje, dat nu nog rond spookt op facebook is legendarisch. Ik denk dat dit een waardig 
vervanger is voor jullie oude residentie de Postelhoek, waar het ooit allemaal begonnen is.

Waarom ik (u???)  sponsor ben geworden van de Hènige Slepvèènt? Inmiddels al heel wat jaren terug, was 
ik voor het eerst bij de bekendmaking van jullie Opperslepper. Dit was een geweldig feest. Ik denk dat er in 
totaal 60 tot 70 man in het café aanwezig was toen het grote moment daar was:  De opkomst! De naam van de 
Opperslepper werd dan ook luidkeels door de microfoon geschreeuwd. Het probleem was echter dat niemand 
kon verstaan wie nu de nieuwe Opperslepper was geworden. De boxen waren te klein voor de zaal. Na een paar 

er gepraat is..), was de conclusie dat het toch echt anders moest en dat de toen nog jonge Vèènt er een sponsor 
bij hadden. 

Wie is je favoriete Sleppersroadlid?  Dat zijn er natuurlijk twee: De gebroeders Veldhuis uit Agelo. Jammer 
genoeg was links van Varsseveld ons voor om ze te rekruteren, maar ik denk dat dit met een beetje handel wel 
weer goed komt.

Wil ik nog terug komen op iets van dit carnavals jaar? Euh nee, in Agelo is de regel: ‘Dinsdag gaat de kei er 
onder en duurt het vervolgens 360 dagen voor het carnaval weer los gaat’.

 Sponsor in
`t licht





Zoek de elf verschillen



Hoe mooi mooi kan zijn

De Mors 63  7631 BA  Ootmarsum  
Tel. 0541 291869

Stap eens binnen in onze showroom. Een mooie 

gelegenheid om de mooiste ideeën in tegels en 

natuursteen op te doen voor hele mooie prijzen! 

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

De eerste en derde zondag van de maand zijn wij open!
De overige openingstijden vindt u op www.spenkelink.nl



Nieuwe Sleppersroad
 leden

Naam: !ijs Veldhuis
Bijnaam: De Biel, Bijl
Zoon van: Marietje Grolsch!
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Relatie, ik geloof niet meer in sprookjes!
Stel jezelf even kort voor: 
Wees niet gevreesd waar de Bijl is geweest!
Wat zijn je talenten: 
Bier drink’n, alles dubbel zien met bier drink’n!
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen: 
Gewoon omdat`t kan!

Reageer kort op:
Belo!e of bij de Sleppersroad: Belo$e is een
ander woord voor afgekeurde sleppersroad!
Half bezopen is een gebrek aan 
doorzettingsvermogen: 
En daarom hebben wij de Balboer!
Opperslepper of Metslepper: Slobberkoning

Naam: Jorrit Lubbers
Bijnaam: Lubbes
Zoon van: José & Louis Lubbers 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Verliefd op Marietje v/d Grolsch. 
Stel jezelf even kort voor: Studentenleven leiden in Zwolle, 
’s weekends Twente onveilig maken.
Wat zijn je talenten: Bruinsen en onzin verkondigen.
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen:  Houdt me van de straat...

Reageer kort op:
Belo!e of bij de Sleppersroad: Sleppersroad, bij de belo$es wil je niet gezien worden!
Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen:  Dat maken we bij de Slepvèènt niet mee!
Opperslepper of Metslepper:   Beide!

Naam: Kay Bolk
Bijnaam: Bolkie, Bolk
Zoon van: Joke en Benny Bolk
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Verkering, met Ellen Bos.
Stel jezelf even kort voor:
Ik ben 21 jaar jong, woonachtig in Hezingen en 
werkzaam bij PC Totaal Oldenzaal. Ik ben tevens
elke week te bewonderen in het shirt van Kosc 7.
Wat zijn je talenten: Bier drinken en vaak 
fotogeniek zijn op carnavalsfoto’s.
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen:
Ik heb geen moment aan “nee” zeggen gedacht en het jaar ervoor zelfs 
meerdere malen openlijk gesolliciteerd bij de Sleppersroadleden.

Reageer kort op:
Belo!e of bij de Sleppersroad:
Uiteraard de sleppersroad.
Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen:
Dit begrip kennen we niet bij de sleppersroad.
Opperslepper of Metslepper:
Het maakt mij niet uit, bij beide opties ga je een mooi 
carnaval tegemoet.



Nieuwe Sleppersroad
 leden

Naam: Marc Oude Luttikhuis
Bijnaam: Machtig man, Marcie
Zoon van: Marcel
Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezellig.
Stel jezelf even kort voor: Ik werk bij de Albert Heijn in Ootmarsum en 
ben daar magazijnman voor de rest doe ik nog een opleiding ICT.
Wat zijn je talenten: Biertjes nuttigen.
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen: Kuj daar nee op zeggen dan?

Reageer kort op:
Belo!e of bij de Sleppersroad: Sleppersroad natuurlijk, Belo$e is ook zo half.
Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen: Niets aan toe te voegen.
Opperslepper of Metslepper: Nu nog even niet.

Naam: Stef Schuurman 
Bijnaam: Akkerboer
Zoon van: Gerard
Verliefd: Daphne
Stel jezelf even kort voor: Gek en onwies.
Wat zijn je talenten: Carnaval vieren en bier drinken.
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen: 
Waarom wel, is wel mooi zo’n gekke road.

Reageer kort op
Belo!e of bij de Sleppersroad: 
Sleppersroad is mooier en gezelliger.
Half bezopen is een gebrek aan 
doorzettingsvermogen: 
Helemaal mee eens.
Opperslepper of Metslepper: 
Metslepper

Reageer kort op:
Belo!e of bij de Sleppersroad: 
Bij de Sleppersroad natuurlijk, 
in Oagel weten ze niet wat bier 
drinken is. 
Half bezopen is een gebrek aan 
doorzettingsvermogen:  
Half dik is jammer geld ja! 
Opperslepper of Metslepper: 
Metslepper, als Gert Smoes de 
Opperslepper wordt.

Naam: Vincent Hulst
Bijnaam: Vinnie 
Zoon van: Johan en Will Hulst
Verliefd/verloofd/getrouwd: Verliefd
Stel jezelf even kort voor: Ik ben Vincent Hulst, woonachtig 
in het mooie plaatsje Hezingen. Mijn hobby’s zijn voetbal, 
bier drinken en uitgaan. Verder zit ik nog op school en   
studeer de opleiding Bedrijfseconomie. 
Wat zijn je talenten:  Ik laat mijn talenten wekelijks zien op 
de velden van KOSC.
Waarom heb je geen “nee” gezegd toen ze je vroegen:  Je 
kunt het moeilijk weigeren wanneer ze je vragen voor de 
Sleppersroad. 



Titel1





Slepp’npoal Commissie

Het Slepp’npoalzetten is oorspronkelijk bedacht en in het beginstadium uitgevoerd door de 
11 oprichters van de vereniging. Hierna werd er al vrij snel een commissie opgericht voor 
deze fantastische activiteit. Deze commissie houdt jaarlijks een unieke traditie binnen onze 
 vereniging in ere. Afgelopen decennia hebben ze velen van ons verblijd met zo’n mooie groene 
paal in de tuin. De commissie die we dit jaar in het zonnetje willen zetten is dan ook: 

De Slepp’npoalzet Commissie. 

De commissie bestaat uit twee grondleggers van de HSV, namelijk Henk Heerink en Gert 
Smoes. De commissie is in het leven geroepen in 2003 en is een begrip geworden binnen de 
vereniging. Op de avond van de Sleuteloverdracht gaan de heren op pad om ongezien tussen de 
zes en acht groen geschilderde palen bij een aantal leden te plaatsen.

Door het bestuur wordt een lijst met namen voorgedragen waarbij de Slepp’npoal’n geplaatst 
moeten worden, vertelt Henk. Smoes haakt daarop in en vertelt dat er nogal eens van deze lijst 
wordt afgeweken. En dat is zoals het hoort, alleen doen wat mooi is! Of zoals ze dat bij de HSV 
zeggen ‘mooi dat het zo kan!!’. Bij deze ‘poal’ hoort een brief waarin de spelregels beschreven 
staan zoals hieronder:

            ‘poal’, inclusief brief, voordat de Slepp’npoal verbrand wordt (einde van het  
  carnaval), bij de Opperslepper in de tuin te gooien/plaatsen;

  vastgestelde zondag, vermeldt in de brief, op stra%e van een kratje bier,   
  chips/kaas/worst en één uurtje gastvrijheid, bij u thuis ophalen. 

Ongeveer twee of drie maanden na het bokverbranden gaan het trio, bestuur en de   oprichters 
de Slepp’npoalen ophalen. De leden waarbij de ‘poal’ is geplaatst sluiten zich ook aan bij de 
groep. Er ontstaat een onstuimig koppeltje feestbeesten waarbij het goudgele  gerstenat rijkelijk 
vloeit.

Commissie in the Spotlights



Ludieke verhalen

 -> Normaliter wordt er bij een lid van de vereniging nooit twee keer een ‘poal’    
  opgehaald. Echter zijn de heren Smoes en Heerink vergeten dat ze bij Niek van de  

   meer herinneren. Het schijnt een erg sappig feestje te zijn geweest de eerste keer.

 -> In het jaar dat Hans Snoeijnk hoogheid was bij de Othmarridders en de grond  
  bevroren was, hee$ het duo Smoes en Heerink geprobeerd toch een ‘poal’ te 
  plaatsen bij Hans. Toen het begon te dooien viel de ‘poal’ om. Hans liet zich tussen  
  neus en lippen door, aan het eind van een toespraak ergens op een feest ontvallen 
  dat de ‘poal’ was omgevallen. Henk en Gert bedachten zicht geen moment. Op  
  naar huize Snoeijnk, gewapend met grondboor en voorhamer hebben ze de ‘poal’  
  slechts op 10 cm na helemaal de grond ingeslagen. Toen Hans er niet in slaagde  
  de ‘poal’ uit de grond te krijgen, hee$ hij de paal ook de laatste 10 cm geholpen.  
  Een echte greun’n Slepp’npoal is vereeuwigd in het gazon van huize Snoeijnk. 

 -> Ook het bezoekje aan Mike en Nora van de Poort is ons goed bijgebleven: ‘We  
  werden niet ontvangen met chips, kaas en worst, maar met een complete BBQ’.  
  Het nadeel aan dit bezoek was dat alle palen in de tuinkachel zijn beland en   
  het duo Smoes en Heerink het jaar erop nieuwe palen moesten schilderen (zoals  
  eigenlijk elk jaar…)

 -> Ook zijn de heren meer dan  eens staande gehouden door de politie. Ook toen ze  
  ‘s nachts op de "ets met palen en grondboor door Siepelstad "etsten. Ze hadden  
  vlak daarvoor een ‘poal’ geplaats bij Richard en Susan van het Stadscafé. Ja leg dat  
  maar eens uit!!!

Slepp’npoal ophalen 2013

Dit jaar worden de palen in twee sessies opgehaald. 
Op zondag 14 april  bij Tom Bonnes, Rudy Groeneveld, Tom 
Molendijk, Tom oude Lashof en Boy Borggreve en op zondag 
2 juni worden de palen bij Jan Bökkers en Arno Weustink opgehaald. 

Commissie in the Spotlights



Puzzel

APRESSKI       BIER         BLOASBROTHERS              BOLK
BONNES               BOONS              CARNAVAL                           DEMY
DEWITTE             FEEST                GALA                                      HOFAUTO
LOOPGROEP       OPKOMST        PISTE                                      POORT
ROBIN                   SEPTER              SNEEUW                               STEF
STROPDAS           VASSE                 VORST                                   WASSINK
WATER                  WEIZEN            WITTEBERG                         WIJN

Na het oplossen van de puzzel, beginnen met de eerste overgebleven letter en 
 vervolgens steeds één letter overslaan. U kan uw antwoord insturen naar 

puzzel@henigeslpeveent.nl. Onder de goede antwoorden zullen ook dit jaar weer 
enkele prijzen worden verloot!!!
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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: 
http://www.henigeslepveent.nl

Uitgever:
C.V. De Hènige Slepvèènt

Druk: Graphic Improvements
Tel: (074) 2550860
Internet: Graphic-i.nl

Redactie:

Rudy Groeneveld – advertenties, tekstschrijver
Bram Beld – tekstschrijver
Dirk Hunder - tekstschrijver
Niek Heerink - tekstschrijver
Leon Meijer – tekstschrijver
Krijn de Vries – layout, tekstschrijver
Rob Oude Engberink – layout
Stefan oude Nijhuis - layout, interviews afgenomen, tekstschrijver
Andras Koops – interviews afgenomen, tekstschrijver
Kay Bolk - layout
Gert Smoes – foto-pagina’s en website
Robin Bonnes – tekstschrijver, opmaak, website, Opperslepper
Jeroen Oude Nijhuis – website
Carla Roetgerink – Spellingscontrole
Eline Bruns  – Spellingscontrole
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