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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
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Camping
• Groepsaccomodatie • Ponyrijden • Speeltuinen • Cafe/restaurant • Tennisbaan
JeuDede
boule • Midgetgolf
• Animatieprogramma • Feesten op maat • En nog veel meer....
Noaproat
juli 2015

Voorwoord

H

et carnavalsseizoen van
2015 ligt al weer een
paar maanden achter
ons. Het was een seizoen vol met
hoogtepunten. Helaas hebben
we als vereniging ook te maken
gehad met een groot verlies.
Bernardo Engbers alias “Pom
Pom” is op veel te jonge leeftijd
overleden. Bernardo was één
van de elf oprichters van onze
vereniging en heeft zich altijd vol
overgave ingezet voor De Hènige
Slepvèènt. Wij willen Bernardo
bedanken voor zijn grote inzet en
enthousiasme voor de vereniging.
Hij zal in onze gedachten blijven
en wij zullen zijn levensmotto
voortzetten; Vier het leven en
geniet!
Om de herinnering aan het carnaval
2015 weer op te frissen ligt hier de
Noaproat voor jullie. De Noaproat
Internet en Pers commissie heeft
zijn best gedaan om er weer iets
moois van te maken. Zoals jullie
kunnen zien heeft de lay-out een
kleine metamorfose ondergaan. Er
is zelfs een heuse inhoudsopgave
aanwezig, zodat jullie nog sneller
je favoriete moment of feestje op
kunnen zoeken.
Het was dit jaar een kort
carnavalsseizoen, maar we zouden
De Hènige Slepvèènt niet zijn
als we niet menig feestje hebben
bezocht. Onze eigen opkomst blijft
daarin altijd een hoogtepunt. Daar
kwamen onze Opperslepper Jorrit
en zijn Metsleppers Jeroen en
Michel tevoorschijn. Onder hun
leiding hebben we er dit jaar een
machtig carnaval van gemaakt,
Opperslepper en Metsleppers
bedankt. De gala-avonden waren
weer een groot succes dit jaar.

Voorzitter
aan het woord

We hadden 50 kaarten extra
in de verkoop, maar ook deze
waren binnen een mum van tijd
uitverkocht. Dat iedereen ook dit
jaar weer een mooie en gezellige
avond heeft gehad was dan ook
duidelijk te merken aan de vele
positieve reacties.
Tijdens de optochten waren wij ook
wederom goed vertegenwoordigd
met onze eigen gebouwde
wagen. De wagenbouw en
kledingcommissie hebben voor
een mooi geheel gezorgd. Dit
jaar hadden we voor het eerst
de zogenaamde “plak -en patatmiddag” voor de jeugd. Een succes
gebleken, want de wagenbouw
heeft er een flink aantal fanatieke
jonge leden bij. Dit is dan ook ver
herhaling vatbaar.
Ik wil namens C.V. De Hènige
Slepvèènt iedereen bedanken
die zich heeft ingezet voor onze
vereniging. Zonder de inzet van
onze vele vrijwilligers kunnen
we niets en daarom iedereen
onmeunig bedankt!
Ik zeg het ieder jaar weer, maar
wij mogen zeker onze sponsoren
niet vergeten. Zij maken het met
hun financiële steun mogelijk dat
wij onze vele activiteiten kunnen
organiseren. Laten wij dan ook
onze sponsoren niet vergeten en
denk aan hen bij de aankopen.
Rest mij niets anders dan jullie
veel leesplezier te wensen met de
Noaproat 2015 en tot took’n joar!
Rudy Groeneveld
Voorzitter Hènige Slepvèènt
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opgeven kan
tot 1 oktober
gala@henigeslepveent.nl
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Opening residentie

H

et was klokslag 8 uur. Daar kwamen
de eerste carnavalsgekken al weer
aan. Voorzitter Rudy stond zoals
gebruikelijk bij de deur van onze residentie om
de carnavalsvierders welkom te heten. Toch
was hij een beetje zenuwachtig. Het liep dit jaar
namelijk iets anders... Waar is Heintje? Waar is de
sleppersroad? Zijn er wel genoeg galakaarten?
Deze vragen spookten bij Rudy door het hoofd.
Inmiddels is recreatie-centrum De Witte Berg al
voor het derde jaar de residentie van de Sleppers.
Dan zou je verwachten dat Heintje wel wat
gewend is. Toch lag hij dit jaar te zweten in bed. Hij
had ‘een griepje’. Maar in werkelijkheid was hij
natuurlijk net als Rudy onmeunig zenuwachtig.
“Zullen ze allemaal wel weer komen dit jaar? Zal
er genoeg bier zijn?”. De tijd moet het uitwijzen.
Wie er nog meer zenuwachtig waren, dat waren de
leden van de sleppersroad. Deze “keerls” hadden
nog geen flauw benul wie er de volgende dag het
podium op mogen stoef’n als Opperslepper en
Metsleppers. Ze namen niemand in vertrouwen
en probeerden tevergeefs te achterhalen wie er
de volgende dag achter de wand zou verschijnen.
Het team van de Witte Berg was er gelukkig al
wel helemaal klaar voor. Ze stonden weer klaar
om de vele carnavalsvierders te voorzien van een
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hapje en een drankje. De catering was dit jaar weer
perfect geregeld, de hamburgers lagen in het vet
en het bier was goed koud. Hiermee is menig
Slèpper al snel tevreden. Ook de muziek was weer
als vanouds. Dit jaar werd de muziek verzorgd
door de band eyeQ. Deze 5-tallige band zorgde
voor een goede sfeer voor zowel jong als oud en
speelde een breed repertoire, van Abba tot U2.
De kaartverkoop voor het gala verliep dit jaar wel
iets anders dan andere jaren. Andere jaren was
het mogelijk om op basis van binnenkomst één
kaart per lidmaatschap te bemachtigen. Doordat
er na de vele biertjes wel eens vergeten werd
wie er als eerste de residentie betrad, werden er
dit jaar nummertjes getrokken. Met dit nummer
konden er vervolgens kaarten worden gekocht
voor bepaalde stoelnummers. Hierdoor kan
iedereen met zijn of haar gezelschap bij elkaar
zitten, zonder dat er lege stoelen overblijven.
Ook dit jaar vlogen de galakaarten weer als warme
broodjes over de toonbank. De gala-commissie

Opening
Residentie
had niet verwacht dat er voor
zoveel leden tegelijk kaarten
werden gekocht. Hierdoor waren
bij nummertje 34 alle kaarten
voor de zaterdag al uitverkocht!
Even later waren ook de kaarten
voor de vrijdag uitverkocht.
Sommige mensen die gelijk bij de
opening een nummertje hadden
getrokken
waren
uiteraard
teleurgesteld dat ze geen kaarten
voor de zaterdagavond konden
bemachtigen.
Hiervoor
zal
aankomend carnavalsjaar naar
een oplossing worden gezocht.
Na de kaartverkoop volgde er
een officieel openingswoord van
voorzitter Rudy in de vorm van
een officieel openingswoord.
Hij onthulde onder andere de
nieuwe achterwand, waar de
achterwand commissie dagen,
al dan niet jaren, op heeft lopen
zwoegen en zweten. Het resultaat
mocht er dan ook wezen. Deze
achterwand, bedrukt op doek,
vervangt de huidige houten
achterwand en vergemakkelijkt
het opbouwen van het podium.
Na het openingswoord van Rudy
barstte het feest los. Het was erg
gezellig en de Slèppers waren
ook dit jaar weer verzekerd van
de perfecte feestlocatie!
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Optochten
Albergen

D

e eerste optocht van het jaar is altijd
weer spannend. De zaterdag voor
de eerste optocht werd nog er nog
druk aan de wagen gewerkt. Iedereen werd
‘s ochtends door de kledingcommissie geschminkt.
Het feest barstte al los voordat de optocht
begonnen was. Vanwege het thema bouwen
aan de toekomst was iedereen gekleed in
bouwvakkers kleding. DJ Batsboer was dit jaar
wederom onze vaste DJ die voor de swingende
heupjes zorgde. Na de optocht werd het feestje
nog doorgezet in de tent.
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Ootmarsum

D

e thuisoptocht van de Hènige Slepvèènt
is de optocht in Ootmarsum. Dit jaar deed
naast de wagen van de Hènige Slepvèènt
ook de Hènige Slepvèènt express mee. Hierin
zaten de toekomstig Sleppersroadleden met als
chauffeur; Heintje en de Küper. Fantastisch om
te zien hoe enthousiast de kinderen en ouders
meededen in de optocht; dat beloofd veel goeds
voor de toekomst. Zij hebben de 1e plaats behaald
bij de kleine loopgroepen. De grote wagen van
de Hènige Slepvèènt heeft dit jaar de 3e plaats
behaald in Ootmarsum. Na de optocht werd
er uiteraard nog gedweild door verschillende
horeca gelegenheden in Ootmarsum met
tussendoor een stop bij Sylvia, Jos en Maxime
Brummelhuis waar het dak eraf ging en de nodige
hapjes en drankjes genuttigd werden. 50 man in
de woonkamer in carnavalstemming. Kortom;
een gezellige chaos. Het dweilen eindigde zoals
ieder jaar bij Ossenvoort waar nog maar een
klein deel van de Slepvèènt aanwezig waren.
Hierna ging iedereen voldaan naar huis.

Optochten

Geesteren

G

eesteren is traditiegetrouw de laatste
optocht van de Hènige Slepvèènt. Met
wederom een grote groep lopers hebben
wij meegedaan aan deze optocht. Evenals
alle lopers was ook de schminkcommissie
fris en fruitig op de vroege zondagmorgen
om iedereen te schminken. Nadat iedereen
geschminkt was kon de busreis beginnen
richting het altijd gezellig Geesteren. Waar
iedereen werd opgewarmd middels een mooi
kampvuur. Inmiddels was ook DJ Batsboer
begonnen met het draaien van hits te heet om
aan te pakken, waardoor iedereen goed in de
stemming kwam. Tijdens de optocht werd er
uiteraard genoten van de versnapering die
volop aanwezig waren. Hoewel we niet in de
prijzen vielen hebben we er ook dit jaar een
mooi feest van gemaakt in de tent in Geesteren.
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Opkomst

H

et is dan eindelijk weer zover. Nadat
bijna alle andere hoogheden al bekend
zijn, is de tijd van de Hènige Slepvèènt
aangebroken! Na al menig carnavalsfeest
te hebben gevierd zonder Opperslepper en
Metsleppers begint het bij de Hènige Slepvèènt
toch wel een beetje te jeuken. Daar is de opkomst
een natuurlijk geweldig mooie gelegenheid
voor, want het is een geweldig feest met als
mooie bijverdienste dat ook nog een keer de
Opperslepper en zijn beide Metsleppers
naar voren komen. Een win-win
situatie dus. De avond begon
zoals alle andere tentfeesten…
met een lege tent. Gelukkig kwam
hier al snel verandering in. Als
eersten waren de Sleppersroad,
de
Oale
Sleppersgarde
en het bestuur aanwezig,
voor de gebruikelijke foto
sessies. Dit waren uiteraard
niet de mooiste foto’s,
gezien het potentieel
in de Sleppersroad. Zo
langzaam aan begon de
tent goed vol te lopen
en kwam het feest echt
op gang. Verschillende
carnavalsverenigingen
uit
de regio waren aanwezig om
dit geweldige feest te vieren,
allemaal met hun eigen
hoogheden. Naarmate de
avond vorderde begon toch ook
de spanning te stijgen, want alle
aanwezigen waren niet alleen voor
het feestje gekomen…
natuurlijk ook voor de
nieuwe Opperslepper.
Iedereen moest even
geduld hebben, want
zoals gebruikelijk bij de
Hènige Slepvèènt is de
bekendmaking niet altijd
op tijd. Zoals gebruikelijk
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wordt de muziek verzorgd door
DJ Küper en wordt de avond aan
elkaar geluld door onze Vorst
Gerald. Als dan eindelijk de
muziek uitgaat en Vorst
Gerald dom begint te lullen
is het zover! De eerste
Metslepper zal worden
aangekondigd. Na een
goede en duidelijke
aankondiging
vliegt
de eerste Metslepper het
podium op. Van blijdschap pist
hij bijna in zijn broek, maar dat gaat
net goed. Het is Metslepper Biel!
Beter bekend als Michel Veldhuis.
Nu is het aan Michel om de tweede
Metslepper aan te kondigen. Na
een ferme aankondiging
stuift
ook
de
tweede
Metslepper het podium op.
Het is Metslepper Jeroen!
Beter bekend als Jeroen Oude
Nijhuis. Nadat de zaal een beetje
tot kalmte is gekomen, is het tijd
voor de Opperslepper om naar
voren te komen. Na een helse
aankondiging van Metslepper
Jeroen, vliegt de nieuwe
Opperslepper het podium op! Het
is Opperslepper Jorrit de eerste!!!!
De bomvolle tent gaat compleet
uit zijn dak en het feest komt tot
een climax waar menig vrouw
jaloers op is. Het was dan ook
een verdomd gezellige avond.

Opkomst
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Opening buitenresidenties
Geheel volgens traditie opende de Hènige
Slepvèènt ook dit jaar weer meerdere
buitenresidenties. Dit al weer voor de derde
keer in deze langlopende traditie. Uiteraard
mocht de Opperslepper aangeven welke
buitenresidenties er dit jaar werden geopend,
maar om het spannend te houden werden de
verschillende locaties van te voren niet bekend
gemaakt aan het grote publiek. Alleen een
selecte groep vertrouwelingen binnen de Hènige
Slepvèènt wisten de verschillende locaties. Deze
selecte groep wist in het diepste geheim een
geweldig reisschema op te stellen, waar menig
carnavalvierder jaloers op is.
Het avontuur begon op een vertrouwd adres,
een adres dat laatste jaren vanwege de geweldige
feestjes als standaard buitenresidentie mag
worden gezien. Het is even een eindje fietsen,
toch nog net even iets verder dan onze eigen
residentie… Maar dan heb je ook wat! Zo tegen
een uurtje of acht werd er verzameld in het café
van camping bij de Bronnen. Onder leiding van
Richard wordt de lat van deze avond meteen
hoog gelegd. Nadat de nodige biertjes waren
genuttigd en al het volk wat mee wou op deze
geweldige avond aanwezig was, kon er nog
eentje worden gedronken. Helaas kon niet
iedereen op deze geweldige avond aanwezig zijn
en vonden bepaalde mensen het belangrijker om
te gaan dansen. Wat natuurlijk heel raar is…
Inmiddels was de bus al een tijdje aan het wachten
en werd het tijd om naar de volgende locatie te
trekken. Na de bus te hebben volgeladen, werd
de tocht aangevat. Het voorcafé van Bruins! Ook
hier werd de stemming er meteen al goed in
gebracht. Na een aantal biertjes en menig sterk
verhaal, stond de bus alweer te popelen om
verder te gaan naar de volgende buitenresidentie.
Vanuit Saasveld zette de partybus koers richting
Weerselo, waar de Trol werd aangedaan. Nou
dachten wij, in Weerselo zijn ze wel wat gewend,
dus laten we even vol los gaan. Dit tot verrassing
van de aanwezige Weerseloërs. Maar de sfeer
was goed en er werd richtig party gemacht! Na
de nodige versnaperingen te hebben gehad,
14
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werd het al weer tijd om naar het
laatste adresje te gaan. Toevallig
ook ons eerste adresje.
Na een lange zwerftocht door
Twente
waren
de
Hènige
Slepvèènt weer op vertrouwde
grond. Richard was blij ons
weer te zien en het feest barstte
wederom los. Nadat de nodige
alcoholische
versnaperingen
waren genuttigd was het tijd
voor het open NK rolstoel op
twee wielen rijden. Wonder
boven wonder ging dit de
meeste aanwezigen zeer goed
af, zeker wanneer je kijkt naar
de conditie van de verschillende
deelnemers. Het werd dan ook
tijd om de moeilijkheidsgraad
iets omhoog te schroeven. Het
open NK rolstoel “slootdiven”
was geboren. Met het geluk dat
deze buitenresidentie op een
heuvel lag, kon er voldoende
vaart worden gemaakt tijdens
deze
bijna
Olympische
discipline (op de komende
zomerspelen te bewonderen).
Nadat menigeen de sloot van
dichtbij had gezien, een enkele
keer werd de residentie bij
Heintje zelfs bijna bereikt,
werd het tijd om nog een
paar laatste pilsjes te drinken,
genereus aangeboden door
Richard!! Top!
Zo als aan alle mooie avonden
kwam ook aan deze avond
een eind en willen we ook via
deze weg alle uitbaters van
de verschillende residenties
bedanken!!!!

Opening
Buitenresidenties
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Club van 50

Opkomst

Bij de club van 50 is er plaats voor maximaal 50 leden. Dit zijn mensen die de Hènige Slepvèènt
financieel steunen door ieder jaar € 50,- af te dragen. Op dit moment zijn er 30 leden dus er is nog
plek voor 20 leden. Mocht je de Hènige slepvèènt op deze manier ook financieel willen steunen
met een bijdrage van € 50,- dan kun je contact opnemen met de penningmeester Jorrit Lubbers.

1.

Dennis Heerink

16.

A. Hassink

2.

Marcel Brookhuis

17.

Jelle Kamphuis

3.

Raymond van Benthem

18.

Hans Snoeyink

4.

Laurens Heerdink

19.

Daan Brunink

5.

Peter Meijer

20.

F.H.M. Heerink

6.

Rudy Groeneveld

21.

Bert aan de Stegge

7.

Gerald Wassink

22.

Nijboer

8.

Gerrit Brunink

23.

Bram Beld

9.

Gijs Brunink

24.

Richard ter Braak

10.

Henk Heerink

25.

Carlijn den Drijver

11.

Rob Oude Engberink

26.

G.H. den Drijver

12.

J.H.V. Luttikhuis

27.

G.G. den Drijver

13.

J.Th.A. Brummelhuis

28.

Tom Molendijk

14.

Henk Meijer

29.

Tonnie Bonnes

15.

Krijn De Vries

30.

Cafe 'n Deurloop
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uks € 34,00 p/s excl BTW

600 mm

220 mm

Prijs 6 stuks € 34,00 p/s excl BTW
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Hofauto

O

ok dit jaar hadden wij weer beschikking
over een hofauto. Deze hofauto wordt ieder
jaar beschikbaar gesteld door Garagebedrijf
Ben van der AA. De hofauto wordt zoals ieder
jaar opgehaald de zondag na de opkomst. Het
trio en een aantal afgevaardigden horen zich om
13.00 uur te verzamelen bij Ben van der AA. Hier
volgen de felicitaties, de sleuteloverdracht en een
fotoshoot door de kersverse hoffotograaf. Deze
kan vervolgens direct laten zien wat hij/zij waard
is. Na deze officiële bezigheden gaat iedereen naar
het kantoor om een paar alcoholische drankjes te

18
De Noaproat juli 2015

nuttigen, behalve de hofchauffeur natuurlijk. Hier
worden de verhalen van afgelopen jaar verteld en
nieuwe verhalen aan toegevoegd. Dit jaar bleek
het zo te zijn dat de Keistenen naar onze hofauto
met bestickering hebben staan gluren toen die
buiten stond bij Ben van der AA. Gelukkig waren
de namen nog afgeplakt dus geen probleem zou
je denken. Helaas lagen op de achterbank van
de hofauto de stickers met de namen van biede
Metsleppers “Michel & Jeroen”. Hierdoor wisten
de Keistenen dus voor de opkomst al wie er als
Metsleppers zouden opkomen.
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Gala
Het gala van de Hènige
Slepvèènt was ook dit
jaar weer een fantastisch
spektakel. Beide avonden
waren goed bezocht wat
natuurlijk zorgde voor veel
gezelligheid. De tent bij De Witte Berg in OudOotmarsum was een stukje groter dan vorig
jaar zodat er nog maar publiek kon genieten
van het mooie gala. Henk Heerink
nam het voortouw als
spreekstalmeester.
Hij
trapte het gala af met een
indrukwekkend stuk.
Henk
bracht
een
ode aan Bernardo
Engbers ‘Pom Pom’.
Bernardo is vorig
jaar overleden, hij behoort bij één
van de elf oprichters van de Hènige
Slepvèènt, is een vriend van
velen, een geliefd persoon en altijd
vrolijk en goedlachs tijdens de feesten van
de Hènige Slepvèènt. Kortom,
een zeer gewaardeerd persoon.
Het door Bernardo geliefde
nummer van Jan en Zwaan
werd gedraaid en de zaal
kreeg foto’s te zien van de tijd
van
Bernardo
b i j
de
Hènige
Slepvèènt. Nadien werd het
glas geheven en geproost op de
woorden van Bernardo op zijn
sterfbed: “Ik heb geleefd, jullie
moeten verder. Vier het leven en
proost op mij.”
Na deze waardevolle
herdenking
aan
Bernardo openden de
Bloas Brothers het gala
met enkele muzikale
deuntjes. De sfeer zat
er direct goed in bij het
22
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publiek. Na de Bloas Brothers
kwam ‘Bets op de brommer’
oftewel Bertil Sleiderink. Hij staat
al meerdere jaren bij het gala van de
Hènige Slepvèènt op de planken. Bertil kreeg
het publiek
goed mee met een buut vol
moppen.
Toen was het tijd voor
Opperslepper Jorrit Lubbers
met zijn Metsleppers Michel
Veldhuis en Jeroen oude
Nijhuis om het publiek te
vermaken. Voor
hen is vorst Gerald Wassink
nummer één en dit was voor
hen de reden voor een ode
aan Gerald. Hij werd naar
voren geroepen en kreeg
prachtige foto’s te zien van
zichzelf. Dit alles onder begeleiding
van mooie meezinger van een zuiver zingend
trio.
Het signaleren van de wolf op het
Springendal kon niet achterwege
blijven op het gala. Lucia
Bruns nam het publiek mee als
Roodkapje over het Springendal
en vertelde haar bevindingen.
Boer Bets, beter bekend als
Peter Veelers, vertelde over
het rrrecrrreëren op het Springendal en over
uitstapjes, die hij samen met zijn vrouw Gerda
maakte. Zijn stuk was geschreven door Hans
Snoeyink. Peter Veelers kreeg de gehele zaal
aan het lachen en het publiek ging goed mee
in zijn verhaal.

Tijdens het stuk van Gijs Brunink
en Dirk Hunder werden de nodige
Oud-Ootmarsummers
in
d e
biechtstoel gezet om hun
zonden te biechten. Gijs Brunink als
pater Frederiks en Dirk Hunder
telkens in een andere rol als een
van de Oud-Ootmarsummers.
Het publiek ging helemaal
plat. De Oud-Ootmarsummers
werden er flink doorheen
gehaald met een flinke dosis
humor.
Het publiek was aardig op
dreef dus was het tijd voor
het spel ‘Hoe goed ken je
de Hènige Slepvèènt?’ in
de vorm van
‘petje op, petje af’.
De petjes werden ingeruild voor
‘glas omhoog, glas omlaag’. Op
de zaterdagavond dacht Ridder
Niels Bruns van de Keistenen de
Hènige Slepvèènt toch wel erg goed
te kennen. Uiteindelijk was het
gelukkig een echt Slepwicht, Lieke
de Witte, die de Slepvèènt als beste kent.
Daarna kwam de altijd grappige buut van Gerald
Wassink en Robert Kamphuis, ondersteund
door hun vrouwen Marian en Monique. Dit keer
lieten ze hun kunsten in het zwembad zien. Uit
voorzorg kregen de mensen voorin de zaal een
badmuts. Het publiek lachte mateloos om de
grappen en bewegingen die zij maakten.
De bouwvakkers Robert Eppink en Stefan
oude Nijhuis zorgden voor de droge
humor op de avond. Robert
e n
Stefan vulden elkaar prima
aan, ze waren goed
op
elkaar
ingespeeld. Ze
vertelden over
de avonturen

die zij beleefden
bouwvakkers.

als

Het Hènige Slepvèènt
nieuws werd verzorgd
door Stef de Witte
en Thijs Veldhuis. Ook
hierin
werden
nodige
Oud-Ootmarsummers
op
d
e
korrel genomen. Roel Eppink was weerman in
een van de bijpassende filmpjes waar de zaal
hartelijk om moest lachen.
Als laatste, maar zeker
niet de minste, was Eddy
Keupink als ‘De Zwerver’.
Deze buut bracht hij
twee jaar geleden ook de
bühne bij de zitting van de
Othmarridders. Als 14-jarige
werd Eddy te vondeling
gelegd en vanaf dat moment
stond zijn leven op de kop.
Dankzij de aanstekelijke lach
van Eddy en de grappen stond
de zaal op de kop.
Zo werd het gala van 2015 er
een met een lach en een traan.
Er was een ontspannen en
gezellige sfeer tijdens beide
gala avonden. Wij zien de
artiesten volgend jaar graag weer op de planken
staan. Ook de mensen achter de schermen, de
Slepvèènt obers en de mensen van het licht
en geluid verdienen een groot compliment.
Iedereen bedankt!
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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

Sharon Bruggink

Ottershagenweg 3 | Oud-Ootmarsum | www.unique-schoonheidssalon.nl
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Trio 2015
Wat doe je in het dagelijks leven? Iets met
de Belastingdienst
Sport, hobby’s… Squash, scouting, de
midvastenloop
Verliefd, verloofd, getrouwd? Vaak verliefd
Mooiste act op het gala was… Lucie als
roodkapje
Van wie heb jij een poster boven je bed?
Angela Merkel
Seks of alcohol? Alcohol
‘Spuiten en slikken’ of ‘Boer zoekt
vrouw’? Boeren en slikken
Zomerlust of de Wyllandrie? Syrië

Wat doe je in het dagelijks leven? Student
Photoshop
Sport, hobby’s… Volleybal, carnaval
Verliefd, verloofd, getrouwd? Bijna getrouwd
met Marloes
Mooiste act op het gala was… Dirk en Gijs in de
biechtstoel
Van wie heb jij een poster boven je bed?
iPhone 6
Seks of alcohol? Seks
‘Spuiten en slikken’ of ‘Boer zoekt vrouw’?
Spuiten en slikken
Zomerlust of de Wyllandrie? De Wyllandrie

Wat doe je in het dagelijks leven? BAM!monteur
Sport, hobby’s… Klootschieten, scouting
Verliefd, verloofd, getrouwd? Vrijgezel
Mooiste act op het gala was… Hènige
Slepvèèntnieuws
Van wie heb jij een poster boven je bed?
Doutzen Kroes
Seks of alcohol? Alcohol tijdens de seks
‘Spuiten en slikken’ of ‘Boer zoekt vrouw’?
Boer zoekt vrouw
Zomerlust of de Wyllandrie? Zomerlust
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De vragen
Hoe is dit Trio tot stand gekomen?

Het is allemaal begonnen tijdens het Glazen Huis
in Ootmarsum, eind september dus. Jorrit is
toen door de Opperslepcommissie (bestaande uit
Niek, Gerald, Dirk, Laurens en Daan) gevraagd
om Opperslepper te worden. Jorrit was natuurlijk
vereerd en wilde direct toezeggen, maar een
stukje afstemming met het thuisfront leek hem
verstandiger. Een formaliteit, want al snel kon
het licht op groen en werd de zoektocht naar de
twee Metsleppers gestart. Michel werd als eerste
gebeld, en dat ging eigenlijk heel vlot. Michel:
‘Ik werd gebeld door Niek, hij vertelde me dat ik
Metslepper zou worden. Er werd niks gevraagd,
het was gewoon een mededeling. Dat was dus zo
geregeld’. Michel was van plan om z’n nieuwe
functie zo lang mogelijk geheim te houden,
maar dat viel tegen. ‘Op de Koale Kermis kwam
ik Gerald tegen en die kon z’n lachen natuurlijk
niet inhouden. Toen wisten mijn ouders direct
wat er aan de hand was’. Jeroen werd gebeld
door Dirk. ‘Dat was op woensdag 1 oktober’
aldus Jeroen. ‘Ik heb thuis niks overlegd, maar
ik heb het op mijn werk wel aangegeven i.v.m.
de vrije dagen’. Dat leek geen probleem, maar
toch wist Jeroen niet zeker of hij toe zou zeggen.
Geen probleem voor de Opperslepcommissie,
want Laurens praatte gewoon net zo lang op
Marloes in tot zij akkoord zou gaan. Dat was dus
zo voor mekaar. Mocht er bij de opkomst iets
mis zijn gegaan bij de bestelling van de warme
hap, dan is dat te verklaren.
Naar
verluidt
was Marloes die
avond namelijk nog
zenuwachtiger dan
Jeroen…

Een klassieker: wat was voor jullie het
mooiste moment van het afgelopen carnaval?

‘Te veel om op te noemen eigenlijk. Om te
beginnen natuurlijk de opkomst: dat feestje
hebben we al zo vaak mee gemaakt, vanuit de
zaal of vanachter de coulissen. Maar plotseling
sta je daar zelf op het podium en zijn alle ogen
op je gericht. Een fantastische ervaring! Er
volgen natuurlijk meer mooie momenten, zoals
de optocht in Ootmarsum met het mooie uitzicht
vanuit de shovelbak of het frühshoppen in
Agelo. Lekker taarten gooien met Bertje Bekhuis.
Ook het openen van de buitenresidenties was
geweldig. Absolute topper was toch wel bij
Bruins: We wilden bij Harry Bruins langs gaan
om hem te onderscheiden, maar we stonden bij
Monique voor de deur. Vanaf dat moment waren
we Jorrit (mentaal gezien) een beetje kwijt, heel
apart. Eenmaal aangekomen bij Harry kregen
we wel een bijzondere verrassing: ‘We moesten
het met koffie doen, want er was geen bier in
huis…’

Rapportcijfers
Functie

Bottelier
Hofchauffeur
Vorst
Hoffotograaf
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Raad uw opperslepper
Zoals elk jaar krijgt u weer een kijkje in de keuken bij de Opperslepcommissie. Deze
commissie weet elk jaar, ondanks de honderden aanmeldingen, toch weer de juiste
keus te maken met het uitzoeken van een nieuw trio. Eerst worden er drie individuen
uitgezocht om er in no-time een geweldig team, lees trio van te maken. Allemaal de
geweldige prestatie van de Opperslepcommissie van de Hènige Slepvèènt die met
al hun ervaring precies weten waar ze mee bezig zijn. Om de nieuwsgierigen onder
ons toch enigszins op weg te helpen. Geeft de Opperslepcommissie elk jaar een vijftal
overduidelijke aanwijzingen weg.
Tennisbal: Jorrit is een fanatiek beoefenaar van balsporten. Zo is hij een talentvol
klootschieter, een minder talentvolle biljarter. Kan hij kegelen en zit zijn Metslepper op
Volleybal. De bal die net tussen de lijntjes blijft is een beetje hetzelfde als bij Jorrit. Hij
gaat tot het gaatje maar weet het altijd nog net binnen de lijntjes te houden
Glas Cola: Na bier misschien wel zijn meest favoriete drankje. Vooral ‘s morgensvroeg
staat Jorrit er om bekend dat hij graag een glaasje cola drinkt. ‘s avonds iets minder
tenzij er een scheutje bacardi in zit, aangevuld met een citroentje.
Mountainbike: De weg naar huis, na een avond stappen is voor Jorrit altijd een helse
tocht. Aangezien hij woonachtig is tegen de Duitse grens aan, is het conditioneel al
knap om deze afstand per fiets af te leggen. Daarnaast blijkt dat in het donker, het
fietspad toch af en toe smaller is dan op de heenweg. Dan is zijn mountainbike op de
soms onverharde weg best handig.
16: Uiteraard de 16e Opperslepper maar daarnaast is Jorrit ook sinds zijn 16e lid van de
Henige Slepveent en heeft hij sinds het begin lidnummer 116.
Chickenwings: Zonder gekheid was dit de meest opvallende aanwijzing. Velen dachten
dat dit op de chickenwings sloeg die de Opperslepcommissie altijd met mate eet na een
avond stappen met het nieuwe trio. Niets is echter minder waar. De chickenwings slaan
natuurlijk op de Kippenboerderij van zijn ouders. Daarnaast kun je ook de initialen van
Jorrit hier heel duidelijk uithalen J L.
Kortom overduidelijke aanwijzingen en uit het aantal goede inzendingen blijkt wel dat
de aanwijzingen goed zijn werk doen. Gerja Busscher heeft dit jaar het prijzenpakket in
ontvangst genomen vlak voor de optocht in Ootmarsum. Vanwege de drukke bezigheden
en een ietwat luie hoffotograaf ontbreekt het echter aan een blije prijswinnares.
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R.U.O.

Waarom National Safety Security Group?
Betrouwbare, professionele en ervaren partner
met goed opgeleide gecertificeerde werknemers.
Jaren lange ervaring in de beveiligings- en
veiligheidsbranche.
Persoonlijke benadering waar gastheerschap telt.
Vooruitstrevend qua aanpak.
Altijd meedenkend met flexibele inzetbaarheid.
Real-life veiligheidstrainingen in ons trainingscentrum.

veiligheidsdiensten - brandwachten - verkeersregelaars - ontruimingsoefeningen
- code 95 - BHV training - VCA training - AED training - kinder EHBO - RI&E

TWENTS GENIET’N
A AN DE R AND VAN OOTMARSUM

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

w w w.dehaer.nl

ook voor alle soorten gasflessen
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Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum • Telefoon 0541 - 292 564
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verkoop
Aan- en verkoop

erhuur onroerend
goed
Taxaties

Verzekeringen en pensioenen
Hypotheken
en bankzaken
Verzekeringen
en pensioenen

Huur/ verhuur onroerend goed

Hypotheken en bankzaken

Grotestraat
20,20,
7631
BVBV
Ootmarsum
(0541)
2929
1515
9898
Grotestraat
7631
Ootmarsum Tel.:
Tel.:
(0541)

Fax:
Fax:(0541)
(0541)29
2915
1558
58

www.keupink.nl
www.keupink.nl
info@keupink.nl
aat 20, 7631 BV Ootmarsum
Tel.: (0541) 29 15 98 info@keupink.nl
Fax: (0541) 29 15 58
www.keupink.nl
info@keupink.nl
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www.koopmanmode.nl
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donderdag én vrijdag koopavond
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tilligte
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Nieuwe Sleppersroadleden
Naam: Mick Hesselink
Bijnaam: Smikkel
Leeftijd: 19 jaar
Woar bin ie van: Hesselink
Waar kunnen we jou van kennen: Ze kunnen mij kennen van de
voetbal.
Wat was je hoogtepunt van dit carnavalsjaar: De opkomst was
voor mij het hoogtepunt, maar de andere feesten waren ook erg gaaf.
Carnaval in 2007: Carnaval in 2007 weet ik niet meer.
Klootschieten of voetbal: Voetbal, ik speel al jaren bij Kosc waar ik
nu in A2 zit.
Favoriete maaltijd: Alles van Aleandro Ootmarsum, maar het liefst
toch samen met Bonnes twee kapsalonnen Bonnes naar binnen werken.
Opperslepper of Metslepper: Metslepper dat lijkt mij het mooist als
het er ooit van mag komen.
Is er nog iets wat je kwijt wil: Het is een super gezellige groep
voor jong en oud. Je wordt gewaardeerd om wat je doet en buiten het
carnaval gaat iedereen ook met elkaar om.

Naam: Jesse Bonke
Bijnaam: De Boonk
Leeftijd: 19 jaar
Woar bin ie van: De Boonk family
Waar kunnen we jou van kennen: Ook mij kunnen ze kennen van
de voetbal.
Wat was je hoogtepunt van dit carnavalsjaar: Ik heb nog nooit
iemand in een keer zoveel hamburgers naar binnen zien proppen. Ik
noem geen namen maar hij zat afgelopen jaar ook voor het eerst bij de
Sleppersroad en zijn foto staat hierboven.
Carnaval in 2007: Wat is dit nu voor lastige vraag? Alsof jij het carnaval van vorig jaar nog weet?
Klootschieten of voetbal: Voetbal
Favoriete maaltijd: Pizza van Aleandro Ootmarsum.
Opperslepper of Metslepper: Metslepper, eerst het vak leren kennen.
Is er nog iets wat je kwijt wil: Dit was mijn eerste jaar bij de
Hènige Slepvèènt en ik heb een geweldig jaar gehad. Om deze groep te
vergezellen is zeker een aanrader voor de jeugd.
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Nieuwe
Sleppersroadleden
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Proclamatie
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Proclamatie

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

www.stadscafe.nl
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Sponsor in het licht
Kunt u ons een korte omschrijving geven
van Slagerij Arens?
Wij zijn een ambachtelijke keurslagerij,
dat wil zeggen, we verwerken zelf halve
varkens en runderen. Varkens van “ het
beter buitenleven “ en Belgische witblauwe runderen. Dit allemaal van zeer
goede kwaliteit, en maken vleeswaren en
worst in onze worstenmakerij.
Wat is de geschiedenis van Slagerij Arens?
Mijn vrouw Irma en ik, Frank dus zijn
“slager” voor vrienden, hebben de slagerij in 1993 overgenomen van Ben Steinmeijer. In 2002
hebben we de winkel verbouwd aan de Grotestraat. In 2005 zijn we verhuisd naar de Meierij, waar
we inmiddels alweer 10 jaar draaien.
Hoe beleefd u het carnaval? Wat was uw hoogtepunt van het afgelopen carnaval?
Kort maar krachtig. Hoogtepunt was met de boerendansers meelopen in de optocht. De
voorbereidingen hiervoor waren geweldig gezellig.
Prins Arno en adjudanten Bas en Bart zijn alle drie boerendansers.
Wat is de link tussen Slagerij Arens en Carnaval?
Carnaval is : doe eens gek, je zin verzetten. Beetje bier drinken.
Na een periode van noeste arbeid is dit wel eens goed voor een mens.
Waarom bent u sponsor van C.V. De Hènige Slepvèènt?
Als ondersteuning van jullie vereniging, in de hoop dat je daar ook iets van terug ziet in je bedrijf.
Wat zou u doen met 300000 euro op de bank?
Het hele jaar carnaval vieren.
Wilt u nog terug komen op iets dit carnavalsjaar?
Ja, dat het maandagmiddag super gezellig was bij Ossenvoort, Tirolerband Kaiermax.
Wie is uw favoriete Sleppersroadlid?
Het begint met een S en eindigt op een N
Wat vond u van ons thema dit jaar?
Bouwen aan de toekomst is goed en zeker voor een jonge
vereniging als de Hènige Slepvèènt.
Wat is uw ultieme carnavalslied?
Niet één liedje maar veel après-ski muziek.
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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
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Puzzelhoek
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Puzzel

ieronder de befaamde puzzel uit de Noaproat. Hieronder staat een
woordzoeker, de overgebleven letters vormen een zin.
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Commissie in het licht

A

ls carnavalsvereniging kunnen we niet zonder de
inzet van de verschillende commissies, en zoals u
van ons gewend bent zetten we ook dit jaar weer één
van die commissies in the spotlight. In deze editie: de geheel
vernieuwde kledingcommissie! We kunnen maar wat trots zijn
op deze dames, want in hun eerste jaar hebben ze direct al een
fantastische prestatie neergezet. Top! De kledingcommissie
bestaat uit de onderstaande vier dames, ze zijn te herkennen aan
hun roze jasjes en zijn op bijna elk feestje goed vertegenwoordigd.
U kunt ze dus eigenlijk niet gemist hebben.
Hoe is de commissie tot stand gekomen?
Anne
schutte
(secretaris)
benaderde Lieke en zo is het
balletje aan het rollen gekomen.
Dit viertal is de perfecte opstelling om de Vèènt en Wichter de
komende jaren goed in de kleren te steken. Ze zijn het eerste jaar
echt voor de leeuwen gegooid en hebben in zes weken alles moeten
organiseren. Ze kijken tevreden terug op dit carnaval. Het thema was
goed en met hun goede contacten in Hènigeslepvèèntláánd wisten dit
jaar een ongekend grote loopgroep te mobiliseren zoals jullie hebben
kunnen zien tijdens de optochten. De dames zijn ambitieus, ze zijn
namelijk van alles van plan:
•
Een schminkcursus volgen. Hiervoor zoeken we nog modellen!
•
Op termijn zelf de kleding maken.
•
Nog grotere loopgroep, voornamelijk in Albergen en Geesteren.
•
Top 10 in Geesteren halen.
•
Meer gebruik maken van attributen tijdens de optocht.
•
Meer borrels hakken.
•
Dansjes voor tijdens de optocht voor de loopgroep (verzonnen door Andras dus dat beloofd wat…)
•
Deelname van de gehele NIP-commissie bij de optochten.
•
Een ‘making off movie’ waarin de uitwerking van het thema en natuurlijk de kleding te zien is.
•
Een rode loper bij modeshow.
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Commissie in
het licht
Natuurlijk zijn er, ondanks het enthousiasme en de
grootse inzet, ook een aantal dingen ook niet helemaal
goed gegaan. Deze zijn natuurlijk te leuk om niet te
vermelden. Lieke geeft breed grijzend aan dat haar relatie
met Annet van Carnavalsland wel een beetje verpest
is. (Uiteraard was dat niet Liekes schuld). Verder waren
sommige bierbuikjes iets groter dan vooraf kon worden
ingeschat bij het doorgeven van de maten. Daarnaast ging
het oefenen van het schminken niet echt lekker, maar wel
erg soepeltjes! Dit kwam door de hoeveelheid alcoholische
versnaperingen tijdens het oefenen. Verder een klein excuusje naar
Daan Brunink, want die werd waarschijnlijk wel een beetje geflipt
van alle bonnetjes. De dames willen verder nog één belangrijk ding
kwijt. “Kearls scheer oe en kom op tied veur de optocht!”
Zoals ieder jaar is er bij het aanbieden van de wagen de modeshow. Marloes en Maureen geven
aan geen voorstander te zijn van de modeshow, Lieke daarentegen hef d’r scheit aan en vindt het
wel leuk. Om de modeshow wat meer allure te geven ligt er alvast een gedegen plan: “We dagen als
kledingcommissie de wagenbouwers bij deze uit voor een wedstrijdje hardlopen op hoge hakken.
Het parcours bestaat uit de 50 meter lange rode loper. Plaats en tijd: Bij het aanbieden van de wagen”.
Als het goed is hebben de heren die datum al in de agenda staan, dus dat kan geen excuus zijn!
De dames vervolgen: “Voor volgend jaar hebben we al een thema bedacht. Echt super cool vertellen
ze, maar dit blijft natuurlijk nog even geheim!! Ze zijn vastbesloten in hun mening, daar is geen
speld tussen te krijgen. Het thema staat vast! We hebben ontzettend veel zin in het volgende
carnavalsjaar!”
Tenslotte wil de kledingcommissie nog even van de
gelegenheid gebruik maken om Irma Arens, Joyce Grootelaar,
Marloes Hesselink, Merlin Oude Nijhuis, Hanneke Eertman
en Manon Heesink te bedanken voor hun tomeloze inzet
als schminkdames. Daarnaast een dikke duim voor café de
Deurloop voor hun gastvrijheid en service. “Maar bovenal
willen we de lopers bedanken en hopen we van harte dat
jullie er allen volgend jaar weer bij zullen zijn!”
Marloes, Lieke, Maureen en Jorike, namens de vereniging
onmeunig bedankt voor jullie inzet dit jaar en heel veel
succes de komende jaren!!!!
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Colofon

Colofon

Veertiende jaargang
Eerste druk
Juli 2015
Carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt te Oud Ootmarsum
Secretariaat:
Cellenkampstraat 3
7631GV Ootmarsum
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
De Noaproat is ook online beschikbaar via onze internetsite:
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Redactie:
Naam:
Rudy Groeneveld
Bram Beld
Dirk Hunder
Niek Heerink
Leon Meijer
Andras Koops
Robin Bonnes
Stefan Oude Nijhuis
Kay Bolk
Krijn de vries
Jeroen Oude Nijhuis
Gert Smoes
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Taak
Advertentiebeleid, tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Tekstschrijver
Opmaak, spelling
Opmaak, spelling
Foto-pagina’s, puzzel
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