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
Als je dit leest ben je begonnen met het genieten van de Noaproat 2014!
Het carnaval zit er inmiddels alweer geruime tijd op, maar met deze
Noaproat voor je, ga je weer terug in het mooie carnavals jaar dat we hebben
gehad. De samenstellers van de Noaproat hebben een mooi stukje werk
geleverd, waarvoor zeker een compliment op zijn plaats is.
We kijken terug op een super carnavalsjaar met Opperslepper Demy en
zijn Metsleppers Kay en Roel. Zij kwamen op in de tent bij onze residentie
De Witte Berg. Een compliment is op zijn plaats voor Laurens Heerdink en zijn
team, want alles was tot in de puntjes geregeld. De feestgangers heeft het dan
ook aan niets ontbroken. De avond ervoor is de inmiddels traditionele
kaartverkoop voor ons gala in combinatie met de opening van de residentie. Dit jaar
werd het feest opgeluisterd door de band 3XNIXXS. Zij kregen de stemming er goed in en hoe later
op de avond, hoe meer de voetjes van de vloer gingen.
Om in het ritme te blijven stond een week later onze gala gepland. Oh nee, toch niet! Dit jaar voor
het eerst een Noaberfeest met onze zusterverenigingen De Othmarridders, De Siepeljonkers en De
Keistenen. De tent stond er nog bij De Witte Berg, dus loat goan! Ik denk dat wij als vereniging een
goede aftrap hebben gegeven voor wat een mooie traditie kan worden. Ik wens De Othmarridders
alvast succes met de organisatie van volgend jaar.
Wat natuurlijk niet in een voorwoord mag ontbreken zijn onze gala-avonden. Maar liefst ruim 300
mensen hebben ons gala bezocht. Ik ben er trots op dat wij 4,5 uur vermaak op de planken kunnen
brengen met alleen lokale artiesten! Er is genoeg talent in Oud Ootmarsum en omstreken aanwezig.
Iedereen heeft er volop van genoten en ik kijk alweer uit naar volgend jaar.
Dit jaar hebben we voor het eerst sinds een paar jaar weer een eigen wagen gebouwd in de loods
bij Kuupgait. Wij als vereniging zijn bijzonder tevreden met het resultaat en zeker zo belangrijk het
enthousiasme onder de leden. Hier gaan we volgend jaar zeker mee door. Heren en dames van de
wagenbouw en kleedcommissie dank voor jullie inzet en 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 heeft betekend. Toch wil ik in het bijzonder onze sponsoren bedanken. Zonder hun
financiële bijdrage is het niet mogelijk alle activiteiten te organiseren en ik wil onze leden vragen
aan deze bedrijven te denken als je iets aan wilt schaffen.
Ik wil iedereen alvast een goede vakantie wensen en natuurlijk veel leesplezier met deze Noaproat!

Opening Residentie
Op 17 januari vond dit jaar de opening van de residentie plaats. Na het enorme succes van vorig jaar, was
dit inmiddels het tweede jaar waarop Recreatiecentrum de Witte Berg, oftewel “Heintje” onze residentie
is.
Uitbater en oud opperslepper Laurens Heerdink (Heintje) had net als vorig jaar weer een leuke band
geregeld, namelijk de partyband 3XniXXs. Nou zou je denken dat dit 3 keer niks was, maar dat was zeker
niet waar! Ze speelden goede muziek voor zowel jong als oud. De zaal was mooi aangekleed en er was
voldoende personeel aanwezig die de aanwezigen voorzagen van de sappige drankjes.

Rond 20.30 startte de kaartverkoop voor het gala en ook dit jaar vlogen de kaartjes weer de deur uit!
Na ongeveer 15 minuten waren de kaarten voor de zaterdagavond al uitverkocht! Voor de vrijdagavond
waren er nog enkele kaartjes over, maar deze werden nog voor het begin van de opkomst al verkocht.
Na de kaartverkoop was het woord aan onze voorzitter, Rudy Groeneveld, om officiëel de residentie te
openen. Na de opening waren de sleppers weer verzekerd van een goed onderkomen gedurende de
hele carnavalsperiode.
Herinnert iedereen zich de act van onze vorst Gerald Wassink nog van afgelopen jaar? Ook deze werd dit
jaar nog even door onze vorst herhaald op het podium, en het werd één groot feest.
Het was een erg gezellige avond, zowel voor alle jongeren als ouderen aanwezig in de zaal. Het feest
ging tot in de late uurtjes door en beloofde de officiële start een zeer mooi carnaval.
De volgende dag volgde de opkomst van de 14de opperslepper uiteraart in de residentie en ook tijdens
de vele activiteiten die nog zouden volgen waren de sleppers bij de residentie te vinden voor een hapje
en/of drankje.

Club van 50
Leden van de club van 50 per 1 april 2014
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
Henk Heerink
Rob Oude Engberink
Jan Luttikhuis
Tonnie Bonnes

Café ’n Deurloop
Robert ter Horst
Jos Brummelhuis
Krijn de Vries
Arnold Hassink
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

De volgorde is bepaald door het moment van lid worden.
Deze 33 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 17 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

Opkomst
Zaterdag 18 januari 2014… Het is weer zover! De opkomst van de 15de Opperslepper van de Hènige
Slepvèènt. Een machtig, prachtig mooi feest. Waar het natuurlijk maar om een paar dingen draait… en dat
is feest, bier en gekkigheid!!!! Oja.. en de bekendmaking van de nieuwe Opperslepper en zijn twee trouwe
metsleppers. Want ja… zonder een Opperslepper en een paar metsleppers… kan er in Nederland geen
carnaval gevierd worden!
De dag der dagen begint dan ook totaal anders dan alle andere dagen. De zon komt
in het westen op, de nieuwswagens van de verschillende landelijke nieuwsstations
vormen een file richting Oud Ootmarsum. Al het leed in de wereld is die dag dan
ook totaal niet belangrijk en het nieuws wordt gedomineerd door het feest van de
Hènige Slepvèènt. Men zit er dan ook aan te denken om van deze dag een nationale feestdag te maken, mede omdat de gehele bevolking van Nederland te gespannen is om ook maar iets te doen. Niet geheel onbegrijpelijk natuurlijk…
Het is de belangrijkste dag van het jaar! Toch zitten er ook negatieve zaken aan
zo’n dag, want dagen zoals hemelvaart, koningsdag en al die andere zogenaamde
feestdagen vallen natuurlijk geheel in het niet vergeleken met dit feest... Maar ja,
je kunt niet alles hebben.
Het duurt dan ook lang voordat het avond is en het feest ook daadwerkelijk begint. Iedereen zit in
spanning te wachten en dan gaat de tijd jammer genoeg niet zo snel. Gelukkig is het dan zo ver! Het feest
kan beginnen!!! De deuren van de tent vliegen open… een verdwaald sleppersroad lid staat voor de deur…
oke misschien komt het feest iets later op gang.
Naarmate de avond vordert wordt het steeds drukker en drukker in de mega-grote feesttempel der Hènige
Slepvèènt. Uiteraard weer op de fantastische feestlocatie: Recreatiecentrum de Witte Berg. Alles is dan ook
in detail voorbereid door Heintje.
Tegen een uurtje of half 12 is het dan eindelijk zo ver, slechts iets later dan gepland… de opkomst kan
beginnen. Het moment is daar waar heel Nederland op heeft gewacht! De fantastisch spelende kapellen
hebben plaats gemaakt, zodat er ruimte is voor de nieuwe Opperslepper en zijn metsleppers.
De Vorst, alias mister Varsseveld (of tenminste iets links daarvan) begint met zijn aankondiging
van de eerste metslepper. Na enkele zwoele woorden van de Vorst vliegt de eerste metslepper
het podium op! Het is… Kay Bolk!! De zaal wordt wild! Wat een vreugde! Nadat Kay de zaal
weer tot rust heeft gekregen, kan hij beginnen met de aankondiging van de tweede metslepper. Na een aantal lovende woorden, floept deze ook het podium op! Het is… Roel
Eppink!! De zaal wordt nog wilder! En Roel heeft dan ook de nodige moeite om de zaal
weer tot rust te brengen… De Opperslepper kan worden aangekondigd. Roel gooit de ene
na de andere subtiele aankondiging eruit en op het hoogtepunt stuift de nieuwe
Opperslepper het podium op! Het is…. Demy Bolk!!!!! De 15de Opperslepper van de
Hènige Slepvèènt. De zaal wordt gek en het is tijd voor machtig feest, wat nog tot in de late
uurtjes door zal gaan, tot dat het echt over is en de Vorst ook van de bar is verwijderd…
want waar anders dan op de bar staat de Vorst op het eind van de avond?….

Uw idee van financiële Dienstverle-

Hofauto
Zoals ieder jaar, heeft het trio ook dit jaar weer gebruikt kunnen
maken van een hofauto tijdens de carnavalsactiviteiten. Autobedrijf van
der Aa bewees weer een zeer goede sponsor te zijn door ons van deze
auto voorzien. Ben vond alles goed, maar drukte het trio op het hart dat
deze sjieke bolide natuurlijk wel netjes bestuurd en onderhouden moest
worden. Gelukkig had het trio hier dagenlang over nagedacht en
meerdere geheime vergaderingen op nog geheimere locaties gehouden
om de hiervoor geschikte persoon/chauffeur te vinden… In de
proclamatiepunten stond beschreven dat “the one and only” mister
‘machtig man’ de privé chauffeur moest zijn van de drie feestbeesten.
Hij heeft de wagen met liefde en passie de gehele carnavalstijd
onderhouden. Verhalen gaan de ronde dat “machtig man” stiekem toch
wel een paar traantjes moest wegpinken toen hij op het einde de sleutel
van de, van perfecte rondingen voorziende, ronkende 4 cilinder moest
inleveren.
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Opening
buitenresidenties
Geheel volgens traditie hebben de Hènige Slepvèènt dit jaar ook weer meerdere
buitenresidenties geopend. Nu zult u denken: traditie? Ja, dat hebben we vorig jaar ook gedaan,
dus als we het dit jaar weer doen dan is het traditie! En de Opperslepper vond het stiekem ook wel
mooi om meerdere buitenresidenties te openen. Zo gezegd zo gedaan en er werd een geweldig
reisschema opgesteld om in ieders behoefte te voorzien.
Zo vond men het een leuk idee om bij de Deurloop te beginnen en hierbij moet gezegd worden:
geheel tegen traditie in! En juist dan krijg je de mooiste feestjes. Al vroeg in de avond rond een
uurtje of acht, werd er dan ook al verzameld om mooi op tijd met een paar biertjes te beginnen.
Uiteraard zijn er ook personen die denken dat ze er niet genoeg van kunnen krijgen en iets eerder
beginnen om hun grote dorst te lessen. Al snel werd het een gezellige drukte bij de deurloop en
de stemming zat er dan ook al goed in. Het ene na het andere drankje werd genuttigd en het
beloofde een mooie avond te worden. Na een tijdje gaf de Vorst het signaal dat de bus was
gearriveerd om ons naar de volgende buitenresidentie te brengen.
Nadat alle aanwezigen vakkundig uit de Deurloop waren gedreven en de bus mooi vol zat kon
het richting de volgende buitenresidentie. De volgende residentie stond in het mooie Agelo. Nou
is er in Agelo niet heel veel te beleven, dus u kunt wel raden waar het heen ging. Juist MAX in AOGEL! En hoe krijg je stemming in een leeg cafe?… Juist, jaag er een bus vol Hènige Slepvèènt naar
binnen en je hebt groot feest! Na er een paar te hebben genuttigd en het bordje van de buitenresidentie te hebben overhandigd, werd het al weer tijd voor de volgende locatie.
Voor deze locatie gingen de Hènige Slepvèènt weer terug richting vertrouwde grond. Richting de
residentie van de Hènige Slepvèènt! Niet om er even een gezellig feestje te bouwen. Nee, gewoon
even langs rijden en zwaaien naar Heintje. En dan rap naar de buren, partycentrum de Bronnen!
Uiteraard stond de uitbater de Hènige Slepvèènt al met een brede glimlach op te wachten, want
de Hènige Slepvèènt kwamen om een goed feestje te bouwen. Dit was vorig jaar al zeer goed
bevallen en men kan dus wel weer spreken van een nieuwe traditie!! Na het thuishonk van de
Vorst weer even goed op de kop te hebben gezet werd het weer tijd voor de volgende
buitenresidentie.
Voor de volgende residentie moesten de Hènige Slepvèènt weer van de vertrouwde grond af en
niet zo maar even… De grens werd zelfs overgestoken richting Duitsland!! De Hènige Slepvèènt
gaan internationaal! Niks is meer te gek!! Aangekomen bij de volgende residentie werden de beste
beentjes naar voren gezet en naar binnen gemarcheerd. Wat volgde was een geweldig feest bij de
Koningshoek te Duitsland!! De dansvloer werd al snel ingenomen door fanatiek feestende Hènige
Slepvèènt en de ene na de andere wonderschone dansmove was dan ook te bewonderen.
Geheel zonder enige schaamte (want ja.. we zijn toch in het buitenland en hier kent niemand
ons..) gebeurden er de vreemdste dingen… Maar uiteraard zoals de Hènige Slepvèènt bekend
staan werden er geen grenzen overschreden.
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Optochten
Albergen

De dag voor de optocht in Albergen werd er nog druk
gebouwd aan de eigengemaakte wagen. ’s Morgens
voor de optocht werd de laatste laklaag nog op de
wagen geschilderd en toen kon het feest beginnen!
Gekleed in oud Hollandse kledij, werd het thema van
dit jaar, Ik hou van Holland, goed neergezet. De jolige
optochtlopers gingen uit hun dak op de muziek van DJ
Batsboer. De optocht was dan ook snel voorbij, en het
carnavalsfeest werd voor velen verder gevierd in de
tent in Albergen.

Ootmarsum

Geesteren

De optocht in Ootmarsum is toch vaak wel één van
de mooiste optochten. Vele bekenden aan de kant
van de slingerende straten van Ootmarsum stonden
de optochtlopers toe te juichen. Een enkeling gooide
zelfs hun (gebruikte) slipje naar het trio die voor op
de shovel stond, het moet niet veel gekker worden….
De sfeer in de groep zat er goed in en dit bleek ook
door de gezamenlijke dansjes die werden uitgevoerd
op het ritme van de beat. De gezellige optocht werd
afgesloten met een dweilfeest waarin de meeste cafés
van Ootmarsum bezocht zijn.

Gelukkig werden de gezichten van de optochlopers
geschminkt, waardoor de zware after-party van de
Ootmarsumse optocht kon worden gecamoufleerd. Op
de heenweg naar geesteren werd iedereen wakker en
waren ze allemaal klaar voor de laatste
optocht van het jaar. De geesterse gemeenschap stond
in grote getalen langs de route en maakte iedere
optochtloper blij met enige vloeibare en vaste
versnaperingen. De spanning zat er goed in toen het
tijd was voor de prijsuitreiking. Helaas zat het er dit
jaar niet voor ons in en hebben we geen prijs
gewonnen. Jammer, volgend jaar beter!

TRIO 2014
OPPERSLEPPER DEMY 1

Naam: Demy Bolk
Bijnaam: Bolk
Leeftijd: 26
Woonplaats: Hezingen
Functie binnen de Hènige Slepvèènt:
Galacommissie
Wat doe je in het dagelijks leven: Verkoper en
monteur van wit- en bruingoed bij EP Molendijk
Sport / Hobby’s: Lijder bij KOSC 6
Verliefd, verloofd, getrouwd...Vrijgezellig
Van welke vrouw heb/wil je een poster boven je
bed? Megan Fox
Mooiste act op het gala? Die `blije kop’ van
voetballertje Wassink

METSLEPPER ROEL

Naam: Roel Eppink
Bijnaam: Eppie, Balboer
Leeftijd: 20
Woonplaats: Oud Ootmarsum
Functie binnen de Hènige Slepvèènt:
Sponsorcommissie, Sleppersroad
Wat doe je in het dagelijks leven: Student
agrotechniek en -management
Sport / Hobby’s: Leider bij Oud Ootmarsum 3
Verliefd, verloofd, getrouwd... Verkering met
Jorieke Lansink
Van welke vrouw heb/wil je een poster boven je
bed? Bertha 35 met de grote uiers
Mooiste act op het gala? De gebroeders Kuper, met
name het filmpje van het hakselen

METSLEPPER KAY
Naam: Kay Bolk
Bijnaam: Bolkie
Leeftijd: 22
Woonplaats: Hezingen
Functie binnen de Hènige Slepvèènt:
NIP-commissie, sleppersroad
Wat doe je in het dagelijks leven: Salesmanager bij
PC Totaal
Sport / Hobby’s: Aanvoerder KOSC 6 en achter het
net vissen
Verliefd, verloofd, getrouwd...Verkering met Ellen
Bos
Van welke vrouw heb/wil je een poster boven je
bed? Doutzen Kroes
Mooiste act op het gala? Sleiderink met z’n schuine
bakken

Wat vonden jullie het mooiste moment van
het afgelopen carnaval?

Om maar bij het begin te beginnen: de opkomst
natuurlijk. Een fantastische ervaring, mede dankzij
de supermooie sfeer in de tent. De optochten waren
ook erg mooi om mee te maken, met name de
optocht in Ootmarsum waarbij we bovenin die
shovelbak stonden te springen. Onze eigen
Opperslobberaar Stef de Witte heeft de shovel goed
op de weg weten te houden. Het weer tijdens de
optochten dit jaar was natuurlijk sowieso perfect.
Verder was de afsluiting op Siepeldinsdag ook machtig mooi.
En natuurlijk het bier halen bij de
optocht in Albergen. Het krat was
vrij snel leeg, dus hebben we maar
bij een boer in de buurt een
nie gehaald.

TRIO 2014
Hoe beschrijft het trio elkaar:
Demy:

Roel:

Nachtelijk Bourgondiër
Scepterverslinder
Luidruchtig
De Cupido die altijd mis schiet
Vergeetachtig. Korsakov?

Sloaptablet
Sjaak afhaak
Ton Schulten van de HSV
Schrobbelerkoning
Heeft last van lokale morbide
obesitas in de nek

Kay:

Knooierd met de onder
scheidingen
Laatkomer
Kei…verward
Bloembakrodeocoureur
Kettingroker

Het leek een relatief rustig carnavalsjaar te zijn geweest. Zijn er nog
een beetje streken geleverd?

Zekers. Bij de receptie van de Keistenen vond Patrick van Max het niet nodig om
hapjes te serveren, in de keuken waren ze al druk genoeg. Daar dachten de Hènige
Slepvèènt anders over en dus hebben we bij het Frühshoppen vier dozen bitterballen meegenomen. ‘Loat dat andere vret’n mear zitten, dit mot eerst’. Aangezien Tom
Oude Lashof ‘vergeten had’ om het Keisleppersfeest te organiseren, hebben we ‘m
daar een speciale onderscheiding voor gegeven. Bij zo’n gewichtige taak hoort ook
een passende medaille, dus hebben we er speciaal één gemaakt. 12 kilo schoon aan de haak. En om de
optocht in Agelo een extra impuls te geven hebben we Peter Meijer gedoneerd als wagenbouwer. Behalve het
bokverbranden hebben we nu dankzij de vorst een nieuwe traditie: jasverbranden bij
’t Peuleke van onze moedergans ‘Wassinks Gait’. Je moet toch wat met die half
afgescheurde mouw? Op één been kun je echter niet staan, dus de andere mouw
volgde al snel. Paar takken d’r bij op en de fik er in. En ook nog eens live muziek van
de kapel er bij. We zijn wel benieuwd of Marian dit al weet, waarschijnlijk heeft’ ie
dat ding zo weer in de kast gehangen… Tenslotte was daar natuurlijk onze burgervader Hansie die doodleuk de speciale steek van burgemeester Cazemier `geleend’
heeft. Dat viel niet echt in goede aarde, dus die hebben we maar terug gegeven.

Rapport
Bottelier
Hofchauffeur
De Vorst
Hoffotograaf

Demy
10
10
8

Roel Kay
108+
10
10
10
10
8
7,5

Gem.
910
10
8-

Toelichting:

Dik voor mekaar
Slechts één keer gebruik van gemaakt, maar dat ging foutloos
Respect voor Marian dat ze het volhoudt met die volle idioot!!
Van de helft van de foto’s kwam hij er de volgende dag pas
achter dat’ ie ze gemaakt had. En hij stond er zelf verdacht vaak
op en meestal met een meid die hij ergens had opgescharreld.

Gala
De kaartverkoop voor het gala was ook dit jaar weer tijdens de opening van de residentie, Recreatiecentrum
de Witte Berg. Deze avond werd muzikaal ondersteund door de partyband 3xnixxs. De kaarten vlogen als
warme broodjes over de balie waardoor de galazaal weer mooi gevuld zou worden.
Twee weken lang moesten de mensen die het geluk hadden om een galakaart te bemachtigen wachten totdat
het gala zou beginnen. De aftrap van het gala werd gedaan door de hofkapel van de Hènige Slepvèènt; de
Bloasbrothers. Zij speelden enkele mooie carnavalskrakers waardoor het publiek direct in de stemming was.
Het eerste echte stuk “Glad en Strak” werd opgevoerd door Kim Kreuwel en Martine Haarhuis. Dit ervaren
gala-koppel vertelde grappige verhalen over het glad en strak zijn. Zij zorgen met hun stuk al direct voor een
hoog gala-niveau.
Het Trio 2014 volgde Kim en Martine op met hun zeer bewegelijke humoristische lied
genaamd “Die Drei Slep tenoren”. Ze lieten zien dat ze niet alleen goed kunnen playbacken, maar ook nog eens zeer lenig zijn! Vastgeklikt in skischoenen die gemonteerd
waren op een grote plaat konden ze alle kanten op bewegen zonder
om te vallen, wat veel humoristische momenten opleverde.
Een originele buut doet het altijd goed in een gala en Lucia Bruns liet
dit blijken door tijdens haar buut “Lucia rijdt virtueel in het geel”
alle mensen aan het lachen te krijgen. Zij nam het publiek mee langs
het parcours van het aankomende NK wielrennen in Ootmarsum.
Aan de hand van foto’s vertelde ze het ene na het andere mooie verhaal.
Dit was het laatste stuk voor de eerste pauze. In de eerste pauze werden de loten voor de
loterij in de tweede pauze verkocht. Tijdens een mooi gala is het natuurlijk nog mooier om
met een prijs naar huis te gaan dus kocht bijna iedereen loten.
Voor de tweede keer in zijn carrière, deed Bertil Sleiderink wederom mee aan het gala. Vorig jaar vertelde
hij iedereen nog dat het zijn enige en laatste gala act zou zijn, maar hij kon het niet laten en voerde weer een
mooi stuk op. Het grappenkanon vertelde het ene na het andere mooie verhaal afgewisseld door enkele
lachwekkende moppen.
Hans Veelers maakte veel furore door met zijn Ronnie Ruysdael-medley
enkele leuke deuntjes te zingen wat een echte carnavalssfeer in de zaal creëerde.
Elk jaar heeft het gala wel een stuk dat anders is dan anders. Dit jaar werd dit
stuk door Gerald Wassink, Robert Kamphuis en hun wederhelften
Marian en Monique opgevoerd. Zij brachten met “de warming up van het
Nederlands elftal” een originele gala act op de bühne. Robert en Gerald
stelden twee voetballers voor. Het bovenlijf en de benen van de voetballers
waren van Gerald en Robert, de armen van Marian en Monique die zelf niet zichtbaar achter
een doek stonden. Op het ritme van meerdere liedjes deden ze hilarische
dansjes.
Een optreden dat vol zat met droge humor en doordachte grappen,
werd opgevoerd door de gebroeders Kachel (Peter Veelers en Jeroen
oude Nijhuis).

Gala
Nadat ze hun carnavalsplaat al gezongen hadden tijdens het liedjesfestival in Ootmarsum, was er ook dit jaar
weer plek gereserveerd in het gala voor het lied van het trio van vorig carnavalsjaar. “Iedereen wil de koning
zijn” werd op mooie wijze opgevoerd door Koning Robin Bonnes en zijn lakeien Stef de Witte en Demy Bolk.
Robert ter Horst en Leonie Busscher verzorgden een (debuut) optreden dat over het
verband tussen gedragsstoornissen en erfelijkheid ging. Leonie was de serieuze
wetenschapper die enkele goede voorbeelden gaf vanuit de lokale gemeenschap. Robert beeldde deze stoornissen uit op een clownesk-achtige manier uit waardoor de zaal
meerdere keren in een `deuk’ lag.
In de tweede pauze werden de loten getrokken en de o,
zo, mooie prijzen verdeeld aan de gelukkige winnaars.
Ook dit jaar waren Gijs Brunink en Dirk Hunder van de
partij. Zoals elk jaar, werd er dit jaar ook niemand gespaard in hun buut. In de
huid van Ot en Sien die in ‘t Bejoardenhoes leefden, werden aan de hand van
allerlei foto’s bekenden uit de gemeenschap op
humoristische wijze besproken.
De laatste act werd opgevoerd door de gebroeders Küper. Olaf, Dennis en Niek
deden enkele oud ootmarsummers na, die bij Heintje aan de bar hun verhaal deden.
Het klapstuk van hun optreden was toch wel het filmpje dat
over de “prostituee bezoeken” van de werknemers van
Postel ging. Ze hadden een nieuwsfilmpje over Loonbedrijf
Postel bewerkt, waardoor de interviews in dit stuk een
lachwekkende wending kregen. Dit filmpje werd na het gala op internet gezet en is
inmiddels door een kleine 11.000 mensen bekeken! Voor diegene die het filmpje nog
een keer terug wil zien: “loonwerkers postel” invullen op youtube en dan volgt het
filmpje vanzelf.
Het eind van het gala was alweer aangekomen. De presentator van de avond, Henk Heerink, nodigde alle
acteurs nog één keer uit om op het podium te komen voor de afsluiting van het gala 2014, waarna Hans
Veelers z’n ronnie Ruysdael-medley lied nog een
keer liet horen. Het was ook dit jaar weer een
geweldig gala! Geachte lezer, hopelijk zit u volgend jaar ook (weer) in de zaal!

Nieuwe
Sleppersroadleden
Naam: Bjorn Niemeijer
Bijnaam: Niemeijer
Zoon van: Johan & Jeannette
Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezellig
Stel jezelf even kort voor: Ik ben Bjorn Niemeijer 21 jaar. Woon nog thuis.
Heb 2 jongere broers. Ik werk als monteur bij Trioliet B.V. in Oldenzaal.
Daarnaast doe ik nog aan waterpolo bij het 2e herenteam van VKC ’03 en
klootschieten bij het 3e van K.V. De Brink.
Hoe ben je bij C.V. De Hènige Slepvèènt gekomen: Via mijn kameraden.
Reageer kort op Toen Bjorn nog een Bjorntje was: Een fanatieke ondeugende zwemmer.
De laatste keer dat ik...............: een biertje dronk was afgelopen weekend.
Noem vijf eigenschappen van jezelf: In voor een geintje, soms serieus, eigenwijs, doorzetter, flexibel
Noem zes dingen waarvan je houdt: Carnaval, feesten met vrienden, oldtimer tractoren, sleutelen, lekker
eten, uitslapen

Naam: Stef de Witte
Bijnaam: Weiβen, de Wit
Zoon van: Jan en Carolien de Witte
Verliefd/verloofd/getrouwd: vrij gezellig
Stel jezelf even kort voor: Ik ben 20 jaar oud en woon in Oud-Ootmarsum.
Ik ben oud Metslepper en Slobberkoning 2014
Hoe ben je bij C.V. De Hènige Slepvèènt gekomen:
Ik had geen keus, het overkomt je gewoon.
Reageer kort op Toen Stef nog een Stefje was:
Een vervelend rotjong met veel te veel krullen
De laatste keer dat ik dacht, er gaan doden vallen: Toen Opperslepper Demy tegen een
boom fietste op de klootschieters baan na een carnavals avond.
Noem 5 eigenschappen van jezelf: Iemand die altijd tot het laatst blijft, behulpzaam,
gezelligheids mens, grappenmaker, kan ook wel eens serieus zijn
Noem 6 dingen waarvan je houdt: Geheime zender, voetbal, uitgaan, bier, zwoarn
shag, carnaval

Raad Uw Opperslepper
Doordat de Opperslepcommissie kan putten uit een onuitputtelijke bron van geschikte kandidaten voor
het Opper en/of Metslepperschap, is het voor de inwoners van Oud Ootmarsum en omstreken bijna
onmogelijk om te gissen naar de daadwerkelijke hoogheid. Om toch iedereen alvast een stap in de goede
richting te geven, maken de toppers van de Opperslepcommissie al sinds jaar en dag een RUO-actie. Op
ludieke en zeer doordachte wijze worden zelf aanwijzingen getekend die te maken hebben met de nieuwe
Opperslepper. Hieronder zullen we verklappen waar de aanwijzingen van afgelopen jaar op slaan, zodat u
volgend jaar nog een beter beeld heeft wat de denkwijze is van de Opperslepcommissie
Dit is niet zo maar een
meting. Dit is een geluidsmeting.
Een geluidsmeting kun je meten
met een DB meter. DB oftewel Demy
Bolk.

Het Peacepoppetje geeft ook weer duidelijk
een twee aan. De twee waar we het al eerder
over hadden. Daarnaast het
bloemetje. Demy zet graag de bloemetjes
buiten en loopt in zijn vrije tijd eigenlijk altijd
op sandalen.

De 15 staat uiteraard voor de
15e Opperslepper. Daarnaast
is 15 km/u ook de maximum
snelheid op wegen van de
Springendalse Beek, het vakantiepark van de Fam. Bolk.

In zijn jongere jaren was Demy een zeer
getalenteerd trompetspeler. Hij dacht het
echter verder te kunnen schoppen in het
voetbal en ging hier dan ook vol voor. Dat
dit geen verkeerde beslissing is geweest
blijkt wel. Wekelijks blinkt hij tegenwoordig
uit in Kosc 17. Wel toetert Demy vooral in de
nachtelijke uren de vele spraakberichten
die hij per whatsapp stuurt vol. Vooral Gert
Smoes wordt regelmatig de vraag gesteld of
hij toevallig al "bie 't hoes" is.

De hand heeft zowel de duim als wijsvinger
uitgestoken. Oftewel TWEE! TWEE broers, Demy en Kay.
Daarnaast zat Demy voor een tweedee achtereenvolgend jaar
in het trio. De duim en wijsvinger geven tevens de letter L weer.
De L van Lippert. Keetje Lippert welteverstaan. De schitterende
feestlokatie bij de gebroeders Bolk.
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Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum • Telefoon 0541 - 292 564

Proclamatie

Artica

creatief én effectief
We kunnen u zowel specifieke 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 effectief werk voor u te bedenken én uit
te voeren. Mooie woorden? Laat ons werk u
overtuigen. Kijk op onze website.

www.artica.nl

Artica B.V. o Postbus 60 o 7630 AB Ootmarsum
Tel. 0541 - 680666 o info@artica.nl

Commisie in de Spotlights
Rondom het carnaval zijn er veel activiteiten en festiviteiten te beleven, allemaal zaken die geen
doorgang zouden vinden zonder de verschillende commissies en hun bevlogen leden. In ‘Commissie in
the spotlights’ laten we zien welke mensen de motor zijn van één van de highlights die onze vereniging
kent. In deze editie: de galacommissie!
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Commisie in de Spotlights
De gala-avonden van de Hènige Slepvèènt kregen ook dit jaar weer zeer goede recensies in de diverse
media. Wat is volgens de commissie zelf het geheim achter dit succes? Henk: “Doordat we misschien iets
minder professioneel zijn in vergelijking met andere gala’s, heerst er een geweldige sfeer in de zaal. De
interactieve loterij in de zaal met geweldige prijzen waaronder het altijd felbegeerde half uur zendtijd
bij de L3O draagt daar ook aan bij”. Demy vult aan: “Het mooie van ons gala ten opzichte van andere
gala’s is dat het klein begonnen is en zich in enkele jaren tot een groot succes heeft ontwikkeld. Of
anders gezegd, van kleintje gala tot een avond vullend programma en die nog steeds jaarlijks uitbreidt
naar een hoger niveau. Het vrijblijvende karakter helpt daar aan mee, niks moet en alles mag. Zang, buuts, sketches, alles komt voorbij. De vele bekenden op het podium en in de zaal zorgen voor een geweldige sfeer en dat resulteert automatisch in een onmeunig gezellige avond”.

De stuntelende sleppersroad in bediening zorgt er daarbij voor dat niemand iets tekort komt, dat heeft
zeker z’n charme en, aldus Gert: “Het is zo lekker dichtbij”. Voldoende ingrediënten dus om ook in de
komende jaren het gala tot een groot succes te maken. Als vereniging zijn we trots op ons gala en trots
op de mensen die dit mogelijk maken. We hopen dat ze ook de komende jaren met volle energie door
willen gaan!

Wist je dat:

Het (ietwat uit het verband getrokken) filmpje over de loonwerkers van Postel inmiddels al meer dan
10.000 keer bekeken is op YouTube!
Er op vrijdagavond nog een artiesteningang moest worden gemaakt, hier had tijdens de opbouw niemand
aan gedacht…
Op een zaterdagavond tijdens de gala hebben we een keer last-minute het programma moeten omgooien
t.o.v. de avond ervoor. Gijs Brunink deed namelijk mee aan een concours. Hij wist echter boven verwachting de
finale te halen en kon hierdoor niet op tijd aanwezig zijn om zijn stukje te doen. Snel hebben we toen een ander
stuk naar voren gehaald. Nog net op tijd was Gijs aanwezig om vrij laat die avond alsnog zijn stukje te doen.
Niemand in de zaal die iets in de gaten had.
Het tv scherm achter het podium bijna kapot is gevallen door het gespring van alle artiesten tijdens de
afsluiting.
De galacommissie de op een na mooiste en gezelligste commissie is van de vereniging! De mooiste commissie blijft natuurlijk de NIP-commissie!!!

Galacomissie
Bedankt!!

Sponsor in ‘t licht
Kunt u een korte omschrijving geven van het bedrijf NSO beveiliging?
NSO Beveiliging & Veiligheid is een professionele organisatie die zich bezig houdt met
beveiliging en veiligheid in de breedste zin van het woord, met als doel een kwalitatief hoge
dienstverlening tegen een concurrerende prijsstelling. Ook voor veiligheidstrainingen bent u
bij NSO Beveiliging & Veiligheid aan het juiste adres. Wij verzorgen o.a. BHV / VCA / AED
trainingen. Nieuw in ons assortiment is een AED apparaat.
Wat is de connectie tussen NSO beveiliging en de Hènige slepvèènt?
NSO Beveiliging & Veiligheid is de trotse ‘’gastheer’’ sponsor van de
Hènige slepvèènt. Ieder jaar zijn wij de gast-, heer/vrouw bij
residentie de Witte Berg.
Wat is uw verleden met de Hènige slepvèènt?
Ik ben natuurlijk geboren en getogen op het Springendal, in het
altijd mooie en pittoreske Oud Ootmarsum. Van kinds af aan ben
ik actief geweest bij de wagenbouw van het Springendal, deze
(buurt)vereniging is later samengegaan met de Hènige slepvèènt.
Van 2005 t/m 2009 heb ik zelf, met veel plezier, deel uitgemaakt
van de Sleppersroad.
Waarom is NSO beveiliging sponsor van de Hènige slepvèènt?
Wie steunt DE carnavalsvereniging uit (Oud) Ootmarsum nou niet?!
Hoe viert u carnaval?
Carnaval is voor mij, van vrijdag tot dinsdag, een drukke en hectische periode.
Aangezien NSO Beveiliging & Veiligheid tijdens het carnavalsweekend de beveiliging in
meerdere grote en kleine plaatsen in Noord-Oost Nederland levert. Zelf ben ik ook nog actief
als beveiliger tijdens evenementen en objecten, zoals bij de opkomst van de Opperslepper bij
Heintje. Dat was natuurlijk een groot feest!
Wat is uw favoriete carnavalslied?
Dat blijft nog altijd de imitatie van ‘’The Muppet Show,
Mahna Mahna’’, gedaan door Bram Beld en Krijn de Vries!

CARNAVAL VIEREN
Dat doe je in de RESIDENTIE van
de Siepeljonkers!

www.stadscafe.nl

Zoek de elf carnavalsvierders

Bloem&Zo is een gezellige winkel in het centrum
van Ootmarsum. Naast onze verse snijbloemen
hebben wij een prachtig aanbod
van hebbedingetjes voor uw huis en tuin.

Nieuw: Workshops tijdens openingstijden!
€15 p.p., inclusief materialen, een hapje en een
drankje. Al vanaf 1 persoon!
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Random

Puzzle

amsterdam
bolk
demy
kappel
oagel
oranje
residentie
slobberkoning
wagenbouw

balboer
broers
gala
kay
ootmarsum
peerkesbal
roel
varseveld
wassink

bier
carnaval
guur
links
opkomst
postelhoek
schnaps
vivo
weekend

bierblad
commissies
hezingen
lubbers
optochten
rechts
s(c)epter
vorst
wijn

Ook dit jaar is er uiteraard weer een puzzel. Nadat alle woorden zijn gevonden, kan er uit de
overgebleven letters een woord van acht letters gevormd worden. Dit kan door bij de eerste
overgebleven letter te beginnen en vervolgens zeven letters over te slaan tot de tweede letter etc.
De uitkomst van de puzzel kan worden ingestuurd naar puzzel@henigeslepveent.nl. Onder de correcte
inzendingen zal een mooie prijs worden verloot!

Colofon
Dertiende jaargang / Eerste druk / Juli 2014
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
Rob Oude Engberink – layout
Kay Bolk - layout
Gert Smoes – foto-pagina’s en website
Robin Bonnes – tekstschrijver, layout, website
Stefan oude Nijhuis - layout, interviews, tekstschrijver
Jeroen Oude Nijhuis – layout, website
Andras Koops – interviews, tekstschrijver
Carla Roetgerink – Spellingscontrole
Eline Bruns – Spellingscontrole

