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Hij is er weer: de Noaproat van 2018. Mooi dat u dit blad weer aan het lezen bent. ‘Ff’n noa proatn’ over 
het carnavalsjaar. Alles wat u dit carnavalsjaar gemist heeft, of dat nou was door een tekort aan tijd 
of een overschot aan alcohol, kunt u in dit blad gelukkig nog eens teruglezen. Voor de 19e Opperslepper 
en zijn Metsleppers zit het jaar er weer op. Ook in deze editie blikken we terug op een prachtig mooi 
carnavalsjaar. Het hele carnavalsjaar in Hènige Slepvèèntlaand is natuurlijk één groot hoogtepunt, 
maar toch wil ik graag een paar hoogtepunten benoemen.

Opkomst trio
De opkomst van onze Opperslepper was dit jaar 

ook weer een geweldig feest. Wie kwamen er op 19 

januari als Opperslepper en Metsleppers uit de deur? 

Vele verenigingen kwamen in de feesttent bie Heintje 

bijeen. Zelfs de soortgenoten uit Maren-Kessel (Brabant) 

waren bereid om het hier ook eens mee te maken. 

Er werden veel namen genoemd, maar ook dit jaar 

wist de keuzecommissie weer een onverwacht trio 

op het podium te krijgen: opperslepper Dieks met zijn 

metsleppers Smikkel en de Boonk! 

Gala avonden
De gala-avonden waren weer een groot succes. Op 

de avonden van vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 

mocht het publiek in een ingedeelde zaal genieten 

van verschillende buuts, zang, playback en onze eigen 

dansmarietjes. Trots zijn we op al onze eigen artiesten 

die jaarlijks een geweldig stukje weten te presenteren. 

Ja, en ook het publiek kreeg nog te horen en te zien 

hoe ze de handen moesten wassen bij het toilet. 

Kortom, twee zeer geslaagde avonden! 

Optochten
Dit jaar waren we ook weer aanwezig tijdens de 

optochten in Albergen, Ootmarsum en Geesteren. De 

wagenbouw heeft het wederom voor elkaar gekregen 

om een mooie wagen neer te zetten. Met de nieuwe 

muziekwagen waren de muziek en de hapjes voor 

de optocht weer goed geregeld. Ook de loopgroep 

zag er weer geweldig uit. Urenlang is er door de 

kledingcommissie en alle hulp hard gewerkt om de 

pakken en bijbehorende attributen in elkaar te zetten. 

Het resultaat was dan ook prachtig. 

Nieuwe carnavalsloods
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de nieuwe 

carnavalsloods. Met allemaal eigen krachten zijn er 

vele uurtjes opgeofferd om allereerst beton te storten 

voor de fundering, vervolgens de spanten te plaatsen, 

muren te metselen, dakplaten te leggen en de wand 

eromheen timmeren. Makkelijk was het allemaal niet om 

vrijwilligers bij elkaar krijgen en de financiën op orde 

houden, maar goed, dat hoort er allemaal bij. Gelukkig 

lukte het aardig en is er van alles georganiseerd om 

ook nog een paar centen bij elkaar te sprokkelen. In de 

zomer van 2017 hadden we het jaarlijkse zomercarnaval 

Beim Schweinswirt im Koninghoek. Vele verenigingen 

uit de regio waren hier te vinden! Daarnaast hebben we 

ook verdiensten gehad bij de verkoop van kerstbomen 

in Oud Ootmarsum en omstreken. Met een trekker en 

platte wagen werde de bomen thuisbezorgd. Een ieder 

die een steentje bij heeft gedragen aan de nieuwe 

Carnavalsloods wordt van harte bedankt!!

VOORWOORD

Voorwoord geschreven 
door de voorzitter 

ROel Eppink

Iedereen bedankt voor het geweldige 
jaar en een mooie zomer toewensen! Tot 

took'n joar!
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OPKOMST

In 2018 hadden wij te maken met een heel kort carnaval 

en onze zusterverenigingen De Othmarridders en De 

Siepeljonkers hadden een jubileum. Er was teveel reden 

om feest te vieren en dat allemaal plannen in een korte 

periode ging niet lukken. Dus werd het idee geboren 

om alle opkomsten één week naar voren te schuiven. 

De opkomst van de 55ste Stadsprins vond zelfs plaats 

in 2017. Bij de Othmarridders hadden ze dus twee 

Stadsprinsen in 2017 en in 2018 geen één… Maar goed, 

dat terzijde. De dag van de grote onthulling brak voor 

onze nieuwe Opperslepper aan op zaterdag 13 januari 

2018. Een dag vol spanning voor de 19de Opperslepper. 

Dit had zijn collega bij Bekman en tevens buurjongen 

ook al snel opgemerkt. De RUO werd er op nageslagen 

en toen was het voor hem duidelijk. Hij moest en zou die 

avond naar Heintje om daar zijn grote idool op het podium 

te zien staan.

Voor het moment van de grote onthulling moest eerst 

iedereen nog op de foto. Onze ad interim hoffotograaf 

Jeroen Oude Nijhuis had zijn super blitse camera 

meegenomen. Hij zette iedereen, maar dan ook 

daadwerkelijk iedereen, op de foto onder de bezielende 

leiding van onze nieuwe voorzitter Roel Eppink. Er 

werden foto’s gemaakt van de Sleppersroad, De Oale 

Garde, de 11 oprichters en alle commissies. En dat zijn 

er veel. Sommige mensen staan denk ik wel 15 keer op 

de foto, wat een fanatieke leden hebben wij toch. Wel 

jammer dat de 11 oprichters maar met zijn vieren op de 

foto staan… Toen Jeroen eindelijk klaar was met zijn 

fotosessie konden DJ Niek van de Küper, Vorst Weizen 

en Vivo Gerald Wassink het stokje overnemen. De eerste 

verenigingen maakte hun intrede onder de muzikale 

klanken van hun eigen kapel of de Bloas Brothers. 

Steeds kwam het moment van de grote onthulling 

dichterbij. Nog 3 verenigingen te gaan, nog 2, nog 

1 en het podium was vrij voor het nieuwe trio van 

2018!

Ondertussen was het grote speculeren al 

begonnen. Maar niet bij Cas Eertman, hij dronk 

rustig zijn biertje en vond het allemaal wel goed. 

Uit nieuwsgierigheid moest Cas natuurlijk wel 

even vooraan staan toen de eerste Metslepper het 

podium op stoof. Het was Mick Hesselink, oftewel 

Smikkel! De zaal was dolenthousiast. Smikkel 

kondigde de tweede Metslepper aan. Zijn goede 

vriend en moat Jesse Bonke voegde zich bij hem, 

wat een feest! Dit carnaval kon al niet meer stuk. 

Ondertussen had Cas een nieuw biertje gepakt 

en genoot zichtbaar van het goudgele vocht, 

niet wetende wat hierna zou komen. Metslepper 

De Boonk had de aankondiging van de 19de 

Opperslepper goed voorbereid. De één na de 

andere aankondiging werd de zaal in geslingerd. 

Langzaam begon het kwartje bij Cas te vallen, 

zijn bloedeigen broer Toon zou deze avond het 

podium betreden als Opperslepper Dieks. Daar 

had deze jongen toch even niet op gerekend. 

Terwijl de zaal door het dolle heen was kon Cas 

een ferme @&$^#*@ niet onderdrukken. Het feest 

barste in alle hevigheid los met ons nieuwe trio 

Opperslepper Dieks en zijn Metsleppers Smikkel 

en De Boonk!

"Ondertussen was het grote speculeren al 
begonnen. Maar niet bij Cas Eertman."

Het moment supreme
van de avond. En Cas 
kon er niet om lachen, 

of toch stiekem wel?

GUUS MEEUW

OP DE TWEEDE ZATERDAG VAN JANUARI 2018 WAS DAAR 
DE OPKOMST VAN ONZE 19DE OPPERSLEPPER. STOP, DE 
TWEEDE ZATERDAG VAN JANUARI? HET IS TOCH ALTIJD 
DE DERDE ZATERDAG? NOU DAT ZAT ZO. 

Opperslepper
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GUUS MEEUW

Opkomst
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Noaberschap zit oons in het blood,
Mooi dat ‘t zo kan, zo geet ja good!
Te hoap mojjt doon, dat strikk d’r met
Dat geveul broest oe in ‘t hert!!

Uitzinnige vreugde
bij Niek van de Küper
na het winnen van de

eerste prijs
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LEEDKESFESTIVAL
Ook dit jaar waren we vertegenwoordigd op de alweer 10de editie van het Leedkesfestival, 
georganiseerd door onze Noabers de Othmarridders en Siepeljonkers. Zoals ieder jaar 
vertegenwoordigd het voormalig trio de vereniging. Metsleppers Teun Hemme en Thijs 
Veldhuis stroopten de mouwen op samen met hun 18de Opperslepper Andras Koops de degens 
te kruisen met de overige deelnemers. Het voormalig trio wordt ondersteund door het 
Leedkesfestival commissie. Die bestaat voor 95% uit Niek van de Küper en de overige 5% 
mogen Niek Heerink en Jorrit Lubbers eerlijk verdelen.

Ontstaan van het volkslied
Het begon allemaal met een creatieve groene knuppel 

brainstorm avond tussen Niek en Andras. Een Oald 

Oatmöskes volklied, dat ontbreekt er nog, was de stelling. 

We willen een lied schrijven waar de inwoners van Oald 

Oatmöske zich in herkennen en trots op kunnen zijn. Het 

moest dus gaan over het karakter van de mensen, het 

prachtige gebied waarin ze leven, de saamhorigheid van 

de gemeenschap en het gevoel van thuiskomen nadat je 

even weg bent geweest. Ook vonden we het belangrijk 

te benoemen dat iedereen welkom is en gewaardeerd 

wordt als je maar een beetje normaal wilt doen. Hiermee 

was het refrein van het liedje geboren. Al snel kwamen 

er begrippen op papier die naadloos aansloten bij dit 

gevoel zoals Noaberschap, elkaar half stoan, mooi dat 

het zo kan, dat geveul broest oe in ‘t hert . De titel was 

dan ook snel geboren:  ’t Geveul van Oald Oatmöske! 

Niek is gaan broeden op de tekst van de nieuwe Hymne 

zoals InenOmOotmarsum het liedje noemde in hun 

recensie. En dat broeden heeft zeker geen windeieren 

gelegd. Toen Andras de tekst las belde hij direct Niek op 

met de woorden: ‘Küper kearl dit is een onmeunig mooi 

stukje vakwerk!!’ De melodie is van het liedje is van de 

Dropkick Murphys met het nummer “Rose Tattoo”. Het is 

een melodie met een Iers volks karakter. Dat karakter sluit 

goed aan bij het Slepvèènt-publiek. Want als ze een feestje 

vieren dan is de bok ook goed loss!

De repetities en opname
Op de Koale Kermis vrijdag voordat Niek de plaatselijke 

horeca zou gaan sponsoren en Andras zijn plaats zou in 

nemen achter het ’t schap van Café de Poort moest er 

gerepeteerd worden. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het 

was behoorlijk veel tekst die er moest worden ingestampt 

in hoog tempo. Het nummer duurt maar liefst 4:30 minuten. 

Na het Koale Kermis weekend moest het nummer door 

Thijs, Teun en Andras worden ingezongen in de studio van 

Eric Nijhuis die nog de laatste tips mee kon geven. Wellicht 

dat we de opname nog een keer over moeten doen want 

de hoge nootjes werden niet helemaal gehaald door de 3 

top artiesten. Dat ze 3 dagen kopje onder waren geweest 

op de Koale Kermis en klonken als schuurpapier op een 

oale deur, had daar uiteraard niets mee te maken. Thijs had 

immers altijd al een zwoele, licht erotische en zware stem. 

De recensie van het optreden door InenOmOotmarsum
In een bomvol grand-café bistro Ossenvoort besloot de 

jury unaniem dat het optreden van Andras Koops, Thijs 

Veldhuis en Teun Hemme het beste was. Opperslepper 

Andras vertolkte met passie ‘Het geveul van Oald 

Oatmöske’, bijgestaan door zijn beide Metsleppers. Door 

het hartstochtelijk meezingen door het Slepvèènt-publiek 

lijkt dat er een nieuwe hymne is geboren voor deze mooie 

vereniging en buurtschap. “Prachtige afsluiter voor ons 

als trio van CV de Hènige Slepvèènt. De 1ste prijs op het 

liedjesfestival van de Elfdenoot Othmarridders. Ik bedank 

mijn metsleppers Thijs & Teun als geweldige backing 

vocals en natuurlijk de instrumentale ondersteunig op 

de Bajo’s. Maar bovenal bedanken wij onze manager, 

songwriter en zangcoach Niek van de Küper, zonder zijn 

tomeloze inzet hadden wij deze prestatie nooit geleverd!!!” 

reageert de opperslepper op zijn Facebookpagina.

De eerste prijs!
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Gijs BruninkGASTSCHRIJVER

Zoals wellicht bij jou en velen bekend, is Just in Time iets 

wat als een rode draad door de Hènige Slepvèènt en mij 

heen loopt. Waarom eerder beginnen als noodzakelijk 

is en wat goed is duurt altijd iets langer. Ik moet dan 

ook denken aan de wijze waarop ik ooit (ik vind bijna 10 

jaar geleden best een hele tijd geleden) Opperslepper 

ben geworden en de wijze waarop jij samen met jouw 

twee maatjes Heintje en Gait mij over de streep hebben 

getrokken om Opperslepper te worden bij de Hènige 

Slepvèènt  Nadat ik eerder vriendelijk had bedankt voor 

deze geweldige eer binnen de vereniging heb ik toen 

besloten dit avontuur aan te gaan, mede doordat ik toch 

wel wist dat jullie als die-hard Slepvèènt mij er door heen 

zouden slepen (mocht dit ook nodig zijn geweest). 

Opperslepper zijn, waarom wil je het worden en hoe kijk 

je na deze periode terug op het Opperslepperschap bij 

de mooiste carnavalsvereniging van Nederland? Dit ga 

ik proberen te benoemen in mijn 8 redenen waarom je 

(mocht je ooit gevraagd worden) sowieso dit geweldige 

avontuur aan moet gaan:

NIEK VAN DE KÜPER, HèNIG SLePVèèNT-TALENT VAN HET 
EERSTE UUR, VOORBEELD VOOR VELEN, EEN IDOOL VOOR 
MENIG HèNIG SLePVèèNT LID, IK WIL JOU ALLEREERST 
BEDANKEN VOOR DEZE GEWELDIGE NOMINATIE, DIE IK 
DAN OOK MET ZEER VEEL PLEZIER ZAL DOORZETTEN. DOM 
LULLEN TOT EEN KUNST VERHEVEN IS IETS DAT JE VOOR 
50% BEZIT EN VOOR 50% AANLEERT DOOR JE IDOOL IN 
DEZE KUNST, JIJ DUS !

Dit is Niek die als 
DJ de opkomst tot een
groot feest maakt

BUIZERD

Opperslepper Gijs 
Brunink met metsleppers 
Peter Meijer en Rob Floot

Gijs als Opperslep-
per Dieks op het gala
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Je kunt weer een puntje van je Bucket-List afstrepen!
Voor velen iets wat voor hen als een rode draad door 

het leven loopt, de zogenoemde bucketlist! Bij de 

meeste mensen staan er allemaal bijzonder dingen op 

zoals een safari in Zuid-Afrika, een tattoo laten zetten of 

met dolfijnen zwemmen, maar iedereen die maar enige 

verbondenheid heeft met Oud-Ootmarsum heeft er 

uiteraard op staan: minimaal 1x in je leven bij het trio van 

de Slepveent!

De hele vereniging en heel (carnavals vierend) Dinkelland kent je!
Hoe makkelijk wil je het krijgen als je je moet voorstellen 

aan iemand die jij nog niet kent, als je een keer bij het trio 

van de Hènige Slepvèènt hebt gezeten! Je hoeft gewoon 

niet meer te vertellen wie je bent, wat je doet, waar je 

vandaan komt en bij welke carnavalsvereniging je zit, 

want je bent gewoon bekend!

Als lid van het Trio van de Hènige Slepvènt lig je bijzonder goed in 
de markt bij de vrouwen!
Voor alle vrijgezellen heb ik de tip: ga bij de Hènige 

Slepvèènt. Robje Floot en Peter Meijer hebben het nog 

nooit zo druk met de vrouwen als in het jaar dat wij trio 

zaten, dus ik zie ook nog wel een trio in de toekomst van 

Peter Beld, Gert Smoes en Michel van de Batsboer.

Solliciteren was nooit zo makkelijk!
Hoe mooi wil je een van je laatste jaren als student 

afsluiten: ga bij het trio! Je hebt geen meldplicht de 

volgende ochtend bij je baas, in de herkansingweek van 

het volgende kwartiel maak je die paar toetsen die je 

gemist hebt doordat je toch moest doorzakken bij een 

van de geweldige feesten. Als je dan eindelijk je school 

afgerond hebt (of niet..) en je wilt solliciteren, was dit nog 

nooit zo makkelijk. Als jouw naam valt bij je potentiele 

werkgever, die vervolgens jouw naam intypt bij google 

en ziet dat jij bij het trio van de Hènige Slepvèènt hebt 

gezeten is de kans dat hij jou wil hebben nagenoeg 100%.

je krijgt de kans te ruiken aan het podium van het Gala van de 
Henige Slepveent!
Als lid van het trio mag je ruiken aan het podiumgeweld 

van het gala van de Hènige Slepvèènt! Hoe mooi is het 

als jouw naam prijkt tussen die van Peter Veelers, de 

Gebroeders Küper en de Playbackboys. Mocht je toch dat 

talent hebben, komt het hier er uit!

Een beter buurtfeest is er niet en een onvergetelijk middagje 
Sleppenpoal halen!
Als Opperslepper krijg je de uitgelezen mogelijkheid 

om een verbeterde  versie van je jaarlijkse buurtfeest 

te houden. Iedereen is gelijk in de feeststemming, de 

fietstocht kan achterwege blijven en de Bloasbrothers 

staan je bij met hun unieke klanken! Zelfs de buurman 

die zelf nog niet wist hoe mooi het carnaval bij de Hènige 

Slepvèènt is, staat aan het eind van de avond te genieten 

van de sfeer! Ook het sleppenpoal halen is iets wat je je 

leven lang niet vergeet. De sleppenpoalcommissie weet 

altijd wel weer een paar unieke locaties uit te kiezen, waar 

het dak er nog niet af gaat. In het verleden zijn er zelfs 

artiesten uitgenodigd om de dag onvergetelijk te maken!

Zeer goed voor lichaam en geest!
In de echte carnavalsweken kom je er pas echt achter hoe 

sterk je lichaam eigenlijk is en dat je met natuurproducten 

als gerstenat en eieren het erg lang vol kunt houden. 

Daarnaast sta je je als lid van het trio natuurlijk zeer sterk 

in je schoenen. Ook voor de iets smallere lezers onder 

ons draagt zo’n carnavalsperiode er aan bij om op je 

ideale gewicht te komen. Aankomen is namelijk ook een 

vorm van diëten.

Je wordt member van de Oale Garde!
Last but zeker not least, je wordt lid van de Oale Garde. 

Eigenlijk behoeft dit geen verdere uitleg maar natuurlijk 

wil ik er wel iets aan toevoegen: zo blijft de Hènige 

Slepvèènt  je altijd achtervolgen, hoe mooi is dat !!

Het doorgeven van de pen aan iemand is het enige wat ik nu nog 
moet doen, maar dit was zeker niet de makkelijkste keuze. Krijn de 
Vries en Jan Bökkers, jullie hebben geluk gehad deze ronde, want ik 
geef de pen door aan niemand minder dan Robbin Beld, alias Kleine 
Beldje! Een man die zeer veel talenten bezit, maar deze veel te 
weinig laat zien! Daarom verheug ik mij nu al op het pakkende stuk 
wat in de Noaproat 2019w zal verschijnen van jou Robbin!

Succes Beldje!

Namens Gijs Brunink
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Bloasbrothers
De Bloasbrothers

tijdens het gala!

NIEUWE KLEDING
Tijdens het carnaval hebben we onze nieuwe blouses 

geintroduceert. Deze zorgden voor een duizelig gevoel 

bij het publiek. Niet bekend was of dit door de blouse 

veroorzaakt werd of door de charmes van de muzikanten. 

Na enige versnaperingen bleek dat een alcoholgebrek er de 

oorzaak van was en werden de gebogen strepen weer recht. 

Het komende jaar wordt er gespaard voor een aanvulling op 

deze outfit.

OPTREDENS
Hierbij een greep uit onze optredens; de jaarlijkse 

koopzondag in Uelsen waarbij door ons bier en bratwürst 

werd gekocht. Het meedoen aan de avondvierdaagse van 

Ootmarsum. Het glazen huis in Ootmarsum waarbij we ons 

eigen liedje hebben aangevraagd. Het verrassingsoptreden 

bij de Prins van Langeveen waarbij een vrijgezel kapellid 

nogal verassend geinteresseerd bleek in de barkeepster. De 

opening van 3 stuks buitenresidenties die al geopend bleken. 

De optocht van Ootmarsum waarbij we niet als enige op de 

tocht stonden. Het frühshoppen in Agelo met nog meer worst. 

De optocht in Tilligte die gelukkig net afgelopen bleek. Het 

Spekzwoert-nogwat-spektakel in Vasse waar ook weer worst 

te koop was. De optocht in Rheine waar niet alleen maar 

gemarcheert werd maar ook gefeest. Het bezoek aan Antje 

en Billie waar met gevaar voor eigen leven een optreden 

werd verzorgd. Een afgeladen volle Gasterij Ootmarsum waar 

je ook lekker kunt eten. Het Wubbenhof in Denekamp waarbij 

alle leden dit keer wel op de terugweg in de bus zaten. En 

last but not least de gezamenlijke feestelijke afsluiting bij Bie 

Heintje Oud Ootmarsum. 

De BloasBrothers hopen als kapel nog jaren, samen met de 

Hènige Slepvèènt, het Carnaval te vieren. 

OOK DIT JAAR HEBBEN WE WEER ENIGE RUIMTE 
IN ONS TOURSCHEMA VRIJ WETEN TE MAKEN OM 
DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT BIJ TE STAAN TIJDENS HET 
ZWARE CARNAVAL. WE ZIJN EEN ENTHOUSIASTE 
GROEP KERELS DIE HET HELE JAAR DOOR REPETEREN 
OM TIJDENS DE CARNAVAL EEN ONUITWISBARE 
INDRUK TE MAKEN OP HET PUBLIEK. OP DIT OGENBLIK 
ZIJN WE MET 14 ACTIEVE HEREN BESTAANDE UIT 
ERVAREN EN NIET ERVAREN MUZIKANTEN. DE 
ERVAREN MUZIKANT HERKEN JE AAN ZIJN MOOI 
GEPOETSTE INSTRUMENT. DE NIET ERVAREN 
MUZIKANT HERKEN JE AAN HET SPIEKBRIEFJE.

INSTRUMENTEN
Op moment van schrijven bespelen we 5 

trompetten, 6 trombones, 1 scherpe trom, 1 grote 

trom, 1 sousafoon en natuurlijk een paar deksels. 

Ook liggen er nog instrumenten op zolder te 

wachten op een bespeler. Voor enthousiaste 

lieden wordt een passend instrument aangemeten, 

gewoon omdat het kan. Al met al zijn de 

BloasBrothers goed voor behoorlijk wat volume en 

gezelligheid.

REPETITIE
We repeteren wekelijks in het gebouw van de 

duivenvereniging waar we beginnen met een kop 

koffie. Na drie kwartier intensief repeteren volgt er 

een pauze, en na anderhalf uur volgt het evalueren 

van de repetitie.  Jaarlijks wordt ons repertoir 

uitgebreid met nieuwe feestmuziek. We hebben 165 

nummers die we afwisselend spelen afgestemd op 

de stemming van het publiek.
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Optochten 2018
“DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT SPREIDT 
HAAR VLEUGELS UIT”

THEMA
Het thema werd dit jaar “De Henige 

Slepveent spreidt haar vleugels 

uit”. Dit, omdat er dit jaar voor het 

laatst een wagen gebouwd werd bij 

Kuupgait. Want, volgend jaar gaan 

we verhuizen naar de loods bij Stef 

de Witte zoals bij de meesten wel 

bekend is. Kuupgait doet alsof hij 

blij is dat we weggaan, maar oh oh… 

Wat zal hij ons gaan missen.

DE WAGEN
Enfin, de wagen zag er weer 

picobello uit. Met veel hulp van 

een aantal ‘stagiaires’ en een paar 

jonkies kreeg de wagen weer 

een nieuwe impuls en het zag er 

prachtig uit. Ook de pakken sloten 

naadloos aan op de wagen. Gehuld 

in warme mutsen met daaronder 

een zelfgenaaid pak waren we klaar 

voor de optochten. We vertrokken 

met 2 bussen vol vanaf Blom richting 

Albergen en Geesteren waar we 

dan altijd vrolijk worden uitgezwaaid 

door de Schminkcommissie die 

deze ochtenden altijd vroeg uit de 

veren moeten om ieder brak koppie 

te voorzien van een flinke laag 

schmink.

 

PRIJS
In Albergen en Geesteren 

wonnen we dit jaar geen prijs, 

maar dat mocht natuurlijk de pret 

niet onderdrukken. “Meedoen is 

belangrijker dan winnen” geldt 

voor een vereniging als de Henige 

Slepveent echt! Ook al hebben we 

nog nooit een prijs gewonnen in één 

van deze optochten, toch krijgen we 

elk jaar weer meer lopers en staat 

iedereen weer dapper in de kou te 

wachten totdat de optocht begint.

 

PRIJS OOTMARSUM
In Ootmarsum werden we dit jaar 

met onze grote wagen derde. 

Een teleurstelling mogen we het 

misschien niet noemen, maar toch 

baalden we er wel een beetje van. 

Desalniettemin gunden we het 

onze noaberverenigingen natuurlijk 

van harte en werd er niet minder 

om gefeest. Onze kleine wagen, 

gebouwd door de oprichters van 

onze vereniging, met de kleine 

vogeltjes werd tweede. En wat was 

een prachtig gezicht die kleine 

koters op een groot nest, dansend 

op K3. We zijn trots dat we met zo’n 

mooie vereniging onszelf elk jaar 

weer mogen vertegenwoordigen 

tijdens de optochten en we hopen 

dat we dit nog jaren zullen doen.

 

INTERESSE?
P.s. Lijkt het je leuk om te helpen 

knippen/naaien van de pakken of 

het bouwen van de wagen? Laat het 

dan weten door een mailtje te sturen 

naar info@henigeslepveent.nl

Elk jaar zo in juli/augustus 
komen de wagenbouw en kledingcommissie bijeen 
voor een thema-vergadering. Met een voorbereiding waar men ‘u’ tegen zegt,
begint deze vergadering en komen we uiteindelijk met een thema op de proppen die we vervolgens
voorstellen aan het bestuur. Wanneer er van alle drie de partijen een ‘akkoord’ klinkt, kan er begonnen worden.

AASGIER
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Ruo-actie
De oplossing

Ruo-Actie
Jaarlijks valt hij bij u in de bus;  de Raad Uw 

Opperslepper (RUO)-actie.

Ondanks dat hier wekenlang overleg aan 

vooraf gaat en elk plaatje tot in detail wordt 

besproken, gaan er af en toe stemmen in de 

rondte dat er lukraak plaatjes worden gezocht. 

Om het tegendeel te bewijzen, zullen we 

ook dit jaar weer verklappen waar de hints 

gezocht moesten worden. (zie hiernaast)

Inzendingen
Vele inzendingen zijn binnengekomen met 

de meest uiteenlopende namen. Zo was het 

Joost ten Oever die voor de 19e keer dezelfde 

inzending instuurde: Opperslepper Peter Beld 

en Metslepper Smoes. Ga zo door Joost, de 

aanhouder wint…. 

Winnaar
De uiteindelijke winnaar was Wessel Scholten. 

Al op 6 januari om 08:50 uur had hij de RUO-

actie opgelost en gaf Toon Eertman door 

als Opperslepper. Hiermee werd Wessel 

de glorieuze winnaar van de RUO en won 

hiermee enkele vrijkaarten voor de Gala 

avonden.  

Hoe creatief de inzendingen zijn bewees 

Jorrit Lubbers die met de volgende oplossing 

kwam. Hij dacht dat Mick Opperslepper zou 

worden. Lees hiernaast:

Lieve Opperslepcommissie, 

Allereerst wil ik mijn respect uitspreken voor jullie 
geweldige commissie. Met veel bewondering kijk ik tegen 
jullie op en heel stiekem zou ik graag deel uitmaken 
van zo’n geweldige club. Dan hierbij mijn antwoord op de 
RUO-actie:

Laten we beginnen met de makkelijkste. De illustratie 
van een smal en ondiep riviertje ofwel een beek (www.
woorden.org/woord/beek). Kijkend naar de etymologie 
van dit mooie woord kom je natuurlijk uit bij het Oud-
Noors. Waar stromend water heel toepasselijk “Bekkr” 
genoemd werd.  De link is natuurlijk snel gelegd naar 
één van de belangrijkste vrouwen in zijn leven, Karin 
Bekker. Die bijna dagelijkse weer wat lekkers  voor de 
Opperslepper klaar maakt bij de plaatselijke cafétaria 
en tevens uitvalbasis van Opperslepper. Ook verwijst 
de beek overduidelijk naar de stadsbeek. Ook hier zit 
het weer in de naam. De stadsbeek bestaat uit “stads” 
en “beek”. Het stads-gedeelte is hier relevant. Hoewel de 
Opperslepper in het overwegend-rurale Oud Ootmarsum 
woont, woont hij in het stedelijk gebied van ’t mooie Oud 
Ootmarsum.

De “19” staat niet voor de 19e Opperslepper, hoewel dit 
wel logisch zou zijn. De 19 staat voor compleet wat 
anders. ’t Een leeftijd, maar niet z’n huidige leeftijd, 
19 jaar was onze Opperslepper toen hij voor het eerst 
kennismaakte, met wat later z’n levenswerk zou worden, 
de Hènige Slepvèènt. 

De pen en papier gaan over verschillende spreekwoorden. 
Onze opperslepper is zeer vredelievend en heeft ook 
nog nooit ruzie gehad met iemand. Hij prefereert de 
pen boven het zwaard.  En z’n gedrag is met geen pen  
te beschrijven, vandaar dat dit getypt is. Ook is z’n 
carnavalsavontuur al redelijk in de papieren gelopen. 
En zoals ze in het Brakels zeggen: “Der ès op slegter 
papier geschreevn”) Oftewel, er zijn minder mooie. Iets 
wat zeker geldt voor deze adonis.

Dan de afvalbak met het Pepsi-logo. Zeker weten de 
lastigste hint. De Opperslepper houdt niet van cola, 
dus waarom zou men hier voor deze curieuze afbeelding 
hebben gekozen? Na enig speurwerk komt met men hier 
uit op. De kleurencombinatie is te herkennen als de 
nationale driekleur. De combinatie die op Neerlandsche 
vlag wappert. Bijbehorende kleur is “oranje”. De 
Opperslepper had een, inmiddels al lang vervlogen, droom 
om in het Nederlandse tricot te voetballen.  Dit is hem 
helaas niet gelukt.

De volgende afbeelding is een wirwar van prikkels. De 
doorgewinterde etherpiraat herkent dit logo gelijk als 
het logo van het “Twents Krakers Trio”. Dit is een groep 
criminelen die een huis bezetten en daarna illegaal 
muziek de ether instuurt. De laatste link met de huidige 
Opperslepper heeft weinig met deze bende te maken.  Deze 
afbeelding is ook een verwijzing naar zijn woonhuis. 
Hij is namelijk woonachtig naast een mooi natuurgebied 
in Oud Ootmarsum, waar de pony’s altijd grazen op 
weelderige weides en de vogels op de rug dobberen in de 
vele vijvertjes en riviertjes. 

15 Groetjes Jorrit
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4. AFVALTON
Opperslepper Dieks heet Toon van de 

voornaam. Door velen wordt hij echter (TON)NIE 

genoemd. Vandaar de TON. Pepsi is daarnaast 

zijn favoriete cola merk en het rood wit blauw 

in het logo staat dan weer voor de vele malen 

dat hij Nederlands Kampioen Klootschieten is 

geweest.

5. SCHRIJFBLOK
Ook hier had TONnie zijn bedenkingen. Zoals 

velen weten, plaatst Oud Ootmarsum 3 (het 

team van Toon) na elke wedstrijd een mooi 

ludiek wedstrijdverslag online. Voor dit verslag 

schrijft Toon altijd alle steekwoorden op, die dan 

later vakkundig worden uitgewerkt tot verslag. 

Elke zondagmorgen zie je Toon dus met een 

schrijfblok in de hand.

1. ALLEREERST DE 19
Uiteraard de 19e Opperslepper. Dit is echter niet 

de enige aanwijzing die hierin verstopt zit. Schuin 

tegenover Meijerstraat 19 heeft Tonnie onlangs 

zijn nieuwe woning, (lees villa) gebouwd. 

2. KRAKER
Dit is het logo van het Twents Krakers Trio Oud 

Ootmarsum. Een piratenzender die jaarlijks een 

weekend aan de band zit. Tonnie is de grote 

animator en voorzitter van deze club piraten.

Bekend zijn ze van het feestweekend, in voor-

heen Huize Fikkers aan de Wiemselweg (nr 19 

zie vorige hint), alwaar heel Oud Ootmarsum 

aanwezig leek.

1 2

4

5
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3. DE BEEK 
Hiervoor belde Tonnie serieus zelfs nog met 

de Opperslepcommissie. “Bin ie wa good wies, 

dit lig d’r völs te dik op” De beek loopt rondom 

het huis van Tonnie en was inderdaad een vrij 

duidelijke aanwijzing.

Toch is na lang wikken en wegen besloten de 

beek op de RUO-actie te laten staan.
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Gala bie de
SLEPVèèNT

Twee uitverkochte 
gala-avonden met 
veel gezelligheid!

deel 2
Na de pauze was het de beurt aan Stefan en Robert 

en gastspeler Rainier met hun sketch over de 

Scheepersschool. Naderhand vroeg Henk zich nog even 

af wie het volkslied van de Scheepersschool ’Samen 

op de Scheepersschool’ nog kende, dit bleken er maar 

weinig te zijn. De volgende act begon met een intro video 

van Gerald en Robert. In deze video (die langer duurde 

dan de act) werden ze gevraagd om mee te doen met 

het NK Paardrijden. Het was zonder discussie één van 

de hoogtepunten van het Slepvèènt gala. Dit jaar was 

Eddy Keupink ook weer van de partij. Hij had zich dit 

jaar laten overhalen om mee te doen. Hij belichtte een 

datingsite met onder meer een hond die kan toveren: 

een labracadabra. Eddy vertelde over zijn scheiding, 

over appartemensencomplex en de spanning, die een 

datingsite met zich meebrengt. Hierna kwamen de 

playbackboys met, Bjarne, Rik, Collin, Bas en Douwe om 

de beurt het podium op. Met iedere keer andere kleding 

aan en met pakkende nummers kregen ze de zaal goed 

in beweging. De Gebroeders Küper mochten de avond 

afsluiten. Dit deden ze fantastisch. Met beelden van de 

avond zelf verwerkt in de introfilm en vanaf het toilet van 

die avond zelf kregen ze de lachers op de hand. 

Al met al was het een zeer geslaagd gala waar we met zijn 

allen trots op mogen zijn.

Namens de voorzitter,

Jeroen Oude Nijhuis NACHTEGAAL

OOK DIT JAAR WAS HET GALA VAN DE HèNIGE 
SLEPVÈÈNT WEER EEN GROOT SUCCES. VANAF HET 
MOMENT DAT DE BLOASBROTHERS HUN EERSTE 
TONEN BLIEZEN TOT EN MET HET MOMENT DAT 
SPREEKSTALMEESTER HENK HEERINK ALLE ARTIESTEN 
NOG EENS OP HET PODIUM RIEP, VERVEELDE HET GALA 
NAUWELIJKS ÉÉN MOMENT.

deel 1
Ook dit jaar vond het gala weer plaats bij 

Vakantiepark de Witte Berg. Het gala was 

beide avonden weer volledig uitverkocht. De 

Bloasbrothers mochten zoals gewoonlijk de aftrap 

van het gala verzorgen met het naar binnen blazen 

van het trio. Daarna was het de beurt aan de 

Dansmarietjes die de sfeer er goed inkregen met 

hun polka. Dirk en Gijs kwamen het podium op 

als Opperslepper Toon en zijn wicht Jorike. Hier 

namen ze de Opperslepper op de hak maar ook 

de buurt werd er flink doorgehaald. Met wat rake 

opmerkingen hier en daar zetten zij de toon voor de 

avond. Het trio van vorig jaar vertolkte dit jaar het 

winnende lied van het Leedkesfestival. Een prachtig 

nummer van Niek Heerink dat met veel overtuiging 

werd gebracht door Andras, Thijs en Teun. Het 

Oud-Ootmarsums volkslied is geboren. Hierna was 

het de beurt aan Peter Veelers die als Bernard van 

’t Springendal weer over allerlei gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar kwam vertellen. 

a

2018
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NACHTEGAAL

Comissie in `t licht
GEVALLENSTRIJDERS COMMISSSIE 

Carnavalsvereniging CV de Hènige Slepvèènt 
kan natuurlijk niet zonder de verschillende 
commissies. Elk jaar wordt er daarom een 
commisssie in de spotlights gezet. Dit jaar is het de 
gevallen strijders commissie. 
Voor dit interview wordt de voorzitter van de 
bijzondere commissie geïnterviewd. Dit is hij naast 
zijn penningmeesterschap van de vereniging. We 
hebben het natuurlijk over niemand minder dan: 
Jorrit Lubbers. 

HOE IS DE COMMISSIE TOT STAND GEKOMEN?
Wij hadden opening van de buitenresidenties waarbij 

Mick volledig buiten zijn schuld om ten val kwam. 

Het gevolg: schouder uit de kom . De volgende dag 

overkwam Mart Bleumink hetzelfde. Het toeval wou 

dat ze allebij in het Hènige Slepvèènt pak bij dezelfde 

dokter kwamen te zitten. 

Empatisch dat wij waren, zijn wij die dag erna, naar hen 

toegeweest om hen een hart onder de riem te steken 

met een fruitman. Zo is de commissie opgericht. 

UIT WIE BESTAAT DE GEVALLEN STRIJDERS COMMISSIE
Rosan Hesselink

Jorrit Lubbers

Robin Bonnes

Roel Eppink 

Dirk Hunder

Stefan Oude Nijhuis

HEB JIJ ALS VOORZITTER NOG AMBITIES?
Wij hopen onze commissie op te kunnen heffen. Wij zijn 

natuurlijk de enige commissie waarvan mensen hopen 

dat ze niet langs komen, dus het zou mooi zijn als wij 

niet hoeven te bestaan. De waarheid blijkt helaas een 

bittere pil wanneer je je bedenkt dat wij nog zo hard 

nodig zijn geweest om alle gewonden van een fruitmand 

te voorzien. 

JE HOORT NATUURLIJK DE MEEST VERSCHRIKKELIJKE 
VERHALEN AAN. HOE HOUD JE DAT VOL?
Met de gruwelen die we soms zien raken we soms 

afgestompt. Het is niet fijn om je dierbaren zo gewond 

te zien. Zo ook Niek Beldman afgelopen jaar met zijn 

gespieste slagader. Ik word er naar van als ik er aan 

terug denk maar ik kan mijn pijn verzachten met de lach 

op Niek zijn gezicht toen wij met een fruitmand bij hem 

thuis kwamen. 

DUS JE HEBT ER GEEN NACHTMERRRIES VAN? 
We praten veel met elkaar over de emoties en 

verwerken het samen. Heel soms word ik badend in het 

zweet wakker. Gelukkig heb ik dan Roel Eppink die ik 

dag en nacht kan bellen. Bij hem kan ik uithuilen en mijn 

ware emoties tonen.

DENK JE DEZE TAAK NOG LANG TE KUNNEN VOLHOUDEN?
Op een gegevend moment moeten we het stokje door 

te geven. Ikzelf denk dat ik dit nog 3 jaar doe, dan wil ik 

graag het stokje over geven. Dit voor een frisse wind in 

de commissie. Daarnaast denk ik dat de verschrikkelijke 

verhalen mij ook wel op een bepaalde manier gevormd 

hebben na totaal 5 jaar gevallen strijders commissie. Ik 

wil ook gewoon mijn emotie kunnen tonen zo nu en dan.  

Als ik deze taak langer zou uitvoeren, dat zou dan mij 

negatief beïnvloeden.

"Doe voorzichtig aan, ook buiten het 
carnaval om. Wij hebben het er ook zwaar 

mee als we langs moeten komen."

UILSKUIKEN
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De HSV
Webshop

Voorzitter van HSV-webshop commissie, Toon Eertman 

(tevens oud Opperslepper), blikt terug op een tevreden jaar 

voor de webshop. De webshop draait dit tweede jaar alweer 

overuren. Zo hebben we na een ludieke reclamestunt met 

“Heeft u ook schijt aan de Slepvèènt” wc-papier, weer nieuwe 

artikelen toegevoegd aan ons assortiment. 

Er zijn onder andere stickers bijgekomen voorzien van HSV-

logo. Deze mogen uiteraard niet zomaar overal opgeplakt 

worden, maar dat hebben we niet helemaal kunnen 

voorkomen.

Daarnaast hebben we degelijke Hènige Slepvèènt 

bieropeners toegevoegd van RVS, ontworpen door oud 

Metslepper Bram. Deze waren al snel uitverkocht, maar wees 

gerust, ze zijn inmiddels weer volop leverbaar!

Inmiddels zijn er ook hervulbare Hènige Slepvèènt 

aanstekers in de verkoop voor 2 euro per stuk en later dit jaar 

volgen er nog Hènige Slepvèènt vlaggen. Dus waar wacht je 

nog op? Bestellen doe je op www.henigeslepveent.nl/shop 

en houdt deze website en onze facebookpagina in de gaten 

voor nieuwe artikelen.

De HSV bieropener,
goed voor €10,-

De stickers, 10 
voor maar liefst €1

En voor iedereen
die schijt heeft aan
de Henige Slepveent!

Namens de voorzitter,

Toon Eertman
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Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum • Telefoon 0541 - 292 564

   Voor da
mes, heren 

en alle car
navalsleu...

BISTRO
GRAND CAFE OSSENVOORTGRAND CAFE OSSENVOORT

DEDE

www.edelsmidmensink.nl     tel. 0541-292992

Bouwbedrijf Lenferink 
Possenweg 7 

7663 TS Mander

Tel.: 0541 - 680 072

Mobiel: 06 - 113 007 70

E-mail: info@bouwbedrijflenferink.nl
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Webshop











Omdat...SELFIE?
Jorrit eindelijk

weer een meisje had 
gescoord na 2 dagen

Teun een biertje
nodig had bij de EHBO

Teun een mooie
dag had

Laurens
 en Gera

ld altij
d 

moeten 
laten w

eten da
t ze 

als laa
tste ove

r zijn

Niek zich hier nog niet 

besefte dat hij 2 weken 

geen alcohol mag drinken

PECHVOGEL
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Nieuw
in de road

Elk jaar mogen we weer nieuwe leden in 

de Sleppersroad ontvangen. Maar voordat 

het zover is, wordt er tijdens de jaarlijkse 

Sleppersroad vergadering gestemd over 

eventuele nieuwkomers. Nu kunt u begrijpen 

dat er over een aantal deelnemers niet veel 

eensgezindheid bestond, maar zolang de 

meeste stemmen voor zijn, gaat het door. 

Mocht je gekozen zijn dan krijg je een echte 

groene Sleppersroad stropdas. Daarnaast 

moet je eigenlijk overal bij aanwezig zijn en je 

in een commissie bevinden. 

Dit jaar hebben we drie nieuwelingen: Dirk 

Arkink, Niek Eertman en Niek Niemeijer. 

WAT IS JE NAAM EN BIJNAAM;
Dirk Arkink, Arkdrinkink

HOE LAAT BEN JE GEBOREN EN WAT WAS JOU GEWICHT;
11:05 toen niet veel, nu 75 kg

WAAR BEN JIJ DOORDEWEEKS TE VINDEN EN WAT DOE JE DAN?
Op school, bij Postel, ML Agroservice of in de 
Keet.

HOE BEVIEL HET EERSTE JAAR ALS LID VD SLEPPERSROAD;
Heel sappig!

WAT ZOU JE DOEN ALS JE ONZICHTBAAR WAS;
Met vrouwelijke kleding lopen

HEB JE EEN STOPWOORD, ZO JA, WELK WOORD;
“Nu moet je ophouden hoor”

HOE ZOU JOUW DAG ERUIT ZIEN ALS JE MILJONAIR WAS;
Hetzelfde als nu

WAT HEB JE HET LAATST GEKOCHT;
Nepwimpers

DIRK ARKINK
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WAT IS JE NAAM EN BIJNAAM;
Niek Niemeijer, Mossink

HOE LAAT BEN JE GEBOREN EN WAT WAS JOU GEWICHT;
07:30 en ik woog 5 pond

WAAR BEN JIJ DOORDEWEEKS TE VINDEN EN WAT DOE JE DAN?
Bij Eaton in Hengelo, daar ben ik magazijn-
medewerker

HOE BEVIEL HET EERSTE JAAR ALS LID VD SLEPPERSROAD;
Donders mooi!!

HOE ZOU JOU DAG ERUIT ZIEN ALS JE MILJONAIR WAS;
Rond rijdend in een Ferrari

WAT HEB JE HET LAATST GEKOCHT;
Een pizza bij Aspendos in Uelsen

MET WELK BEROEMD PERSOON ZOU JE EEN DAG WILLEN 
RUILEN, EN WAT GA JE DIE DAG DOEN;
Met Koning Willem-Alexander. Dan zou ik 
ervoor zorgen dat carnaval een landelijk feest 
wordt zodat iedereen er bij kan zijn.

WAT IS JE NAAM EN BIJNAAM;
Niek Eertman, Bleumink

HOE LAAT BEN JE GEBOREN EN WAT WAS JOU GEWICHT;
’s Ochtends, gewicht 2x de helft

WAAR BEN JIJ DOORDEWEEKS TE VINDEN EN WAT DOE JE DAN?
Bij Bizzsite met computers aan het prutsen

HOE BEVIEL HET EERSTE JAAR ALS LID VD SLEPPERSROAD;
Machtig!

HEB JE EEN STOPWOORD, ZO JA, WELK WOORD;
Euuuuuuu

HOE ZOU JOUW DAG ERUIT ZIEN ALS JE MILJONAIR WAS;
Henig

WAT HEB JE HET LAATST GEKOCHT;
Bier

WAT STAAT ER NOG OP JE CARNAVALS-BUCKETLIST;
Slobberkoning worden!!

NIEK NIEMEIJER

NIEK EERTMAN

DIRK ARKINK
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In het nieuwe carnavalsseizoen 2018-2019 

kunnen wij gebruik maken van onze nieuwe 

carnavalsloods. De vele vrijwilligers hebben 

het mogelijk gemaakt dat wij als C.V. De 

Hènige Slepvèènt beschikken over een eigen 

onderkomen. In de zomer van 2017 is gestart met 

de bouw. Langzamerhand kreeg de loods steeds 

meer vorm tot het resultaat wat er nu staat. En daar 

mogen wij super trots op zijn!

Alle arbeid is belangeloos geleverd door vele 

vrijwilligers. Daar zijn wij deze mensen natuurlijk 

zeer dankbaar voor. Dit geeft toch maar weer aan 

waar wij als vereniging sterk in zijn.

Deze nieuwe loods geeft ons de mogelijkheid 

om verder te bouwen aan de toekomst. Daarbij is 

iedereen van harte welkom. Kom gerust een keer 

een kijkje nemen in onze nieuwe loods.

van ‘t joarSLEPPER

SPEEDY
Elk jaar reiken we een bloemetje uit aan de Slepper van ‘t 

Joar en dit jaar is het niemand anders dan Speedy a.k.a. 

Fons Oude Nijhuis! Vader van oud Opperslepper Stefan en 

oud Metslepper Jeroen. Elk jaar loopt hij getrouw mee in 

de optochten, is op verscheidene feestjes aanwezig en kan 

heel veel Krombachers drinken. Maar dat is niet waarom hij 

Slepper van ‘t Joar is geworden. 

KOOIEN
Zoals iedereen wel weet liepen we dit jaar mee met een 

loopgroep vogels, waarvan enkele gehuld waren in een 

mooie kooi. Deze kooien zijn met ontzettend veel werk en 

vrije tijd in elkaar gezet. Er moesten cirkels gezaagd worden, 

in de cirkels moesten weer gaten komen. Vervolgens 

moesten hier de buizen in geplaatst worden en moesten 

deze ook nog eens allemaal geschilderd en gelijmd worden. 

Zonder Fons was de loopgroep niet zo mooi geworden en 

we zijn hem heel dankbaar!

"Fons, bedankt!"

Namens de Noaproat
commissie hebben wij
Fons een mooie bloemetje 
 mogen aanbieden

ONZE
NIEUWE 
LOODS IST 
FERTIG!
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2018TRIO

“MET DIEKS, SMIKKEL EN BOONK MO’JJ GOOD WAT ETT’N
AANS KUJJ’T BIERDREENK’N WA VERGETT’N”

SMIKKEL

DIEKS
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TRIO

“MET DIEKS, SMIKKEL EN BOONK MO’JJ GOOD WAT ETT’N
AANS KUJJ’T BIERDREENK’N WA VERGETT’N” RAPPORTCIJFERS

HOFFOTOGRAAF CARLI:T: 9+, M: 9, J: 8HOFCHAUFFEUR JAN BOKKERS;
T: 2, M: 3, J: 2,1BOTTELIER ROBERT EPPINK:T: 3, M: 7, J: 5 

BOONK

Wanneer ze gebeld worden voor een interview zijn ze gelijk 

enthousiast. “Wanneer, waar en hoe laat moeten we er zijn?” vraagt 

Toon. Mick en Jesse antwoorden met hetzelfde enthousiasme wat 

tekenend is voor hun beleving van het carnaval. 

Als de vraag wordt gesteld over het hoogtepunt zeggen ze alle 

drie dat het de opkomst moet zijn geweest. Jesse geeft aan dat 

het de spanning is in combinatie met het grote feest. Mick vervolgt: 

“De opkomst was zeker super gaaf, maar het moment dat ik 

gevraagd werd, was misschien nog wel mooier.”

Één ding wat niet snel vergeten zal worden, is het moment waarop 

Jesse zijn steek kwijtraakte en hij deze een dag erna weer in zijn 

armen kon sluiten. Hij is deze namelijk aan de Uelserdijk na een 

feestje kwijtgeraakt. Dankzij Gerald Wassink kon Robin Borghuis 

de steek aan Jesse teruggeven. Jesse geeft de schuld aan de 

drank en de wind, waarop Mick aangeeft dat het misschien de 

onkunde van Jesse kon zijn.

Toon geeft aan dat het misschien wel de oorzaak is van 

de vele slachtoffers die zijn gevallen tijdens de carnaval; 

Onkunde. Hiermee doelt hij op Niek, Tim en Teun waar de 

gevallenstrijderscommissie druk mee is geweest. Mick geeft aan 

dat je tijdens de carnaval de kop erbij moet houden anders krijg je 

dit soort praktijken. 

Er gaan verschillende geruchten dat jullie niet meedoen aan het 
liedjesfestival? Klopt dit?
“Dit hebben we onderhandeld toen wij gevraagd zijn voor het trio 

2018.” Hierop geeft Mick aan dat hij wel mee wil doen met het 

liedjesfestival met het nummer: Sempre Sempre. 

Zoals als bekend bij velen ben jij, mick,  slobberkoning geworden tijdens dit 
carnvalsjaar. Hoe is dat?
“Ja, het heeft mijn leven op de kop gezet. Ik word herkend op 

straat en kinderen zien mij als hun idool.” Zie jij dit ook zo? “Voor mij 

blijft Gert Smoes mijn grote idool want hij is en blijft de eeuwige 

koning.” Zijn je ouders trots op je? “Jazeker. Ik heb diezelfde avond 

nog verhoging van het zakgeld gekregen en een foto van mij met 

de kroon hangt boven de tv, zodat wij er elke avond aan herinnerd 

worden. “

Wat willen jullie als laatste nog zeggen tegen de noaproat lezers?
“We willen heel de HSV bedanken voor deze enorm mooie 

kans en voor de steun die wij hebben mogen ervaren tijdens de 

carnaval. Daarnaast willen wij de sponsoren bedanken voor de 

financiële ondersteuning van de vereniging.” Toon wil als laatste 

Jorike nog bijzonder bedanken voor haar steun waarop de twee 

elkaar verliefd aankijken. Hierop besluiten Mick, Jesse en Stefan 

het pand te verlaten. 

NA EEN KORT CARNAVALSSEIZOEN MOCHT IK DE OPPERSLEPPER TOON MET 
ZIJN METSLEPPERS JESSE EN MICK INTERVIEWEN VOOR DE NOAPROAT. 
(VANWEGE DE NIEUWE AVG MOCHTEN WE NIET BEKEND MAKEN WIE DEZE 
‘IK’ IS)
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 VIEREN
Dat doe je in de RESIDENTIE van

de Siepeljonkers!

CARNAVAL

www.stadscafe.nl
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ZIEN BREUR IS M A MET VÖL 

PLEZEER VEURGOAN

Wie verwocht dat: 

1. Carli van de Boonk ons het hele carnaval vastlegt as 

hoffotografe

2. De Sleppersroad, Oale Garde en 11 oprichters weer met zien 

allen met goat met het openen van de boet’n residenties

3. Good Oald Robert van de Balboer oons allemoal van dee 

goudgele sapjes rond brengt as oons’n Bottelier.

4. De Dikke Toeters as Pino met oons met loopt tijdens de 

optocht van Oatmüske

5. Dit joar as hofchauffeur Jan Bökkers oons oaweral hen brengt

6. Oald Oatmüske 3 zorgt veur voldoende chickenwings tijdens 

het waag’n aanbieden

7. De Bloasbrothers ankommende joar zorgt veur nen skybox 

veur dit trio en de Opperslepcommissie tijdens de BBOBB festival 

met good wat ett’n en dreenk’n

8. Alleandro, de Mors en Heintje dit carnaval nen menu noar 

Smikkel verneumd

9. Kosc 7 zorgt veur warme krokett’n tijdens de optocht van 

Oatmüske

10. Iedereen carnaval viert onder oons’n liefsprök:

Met Dieks, Smikkel en de Boonk mo’jj good wat ett’n
Aans ku’jj t bierdreenk’n wa vergett’n

Onze
proclamatie

De Dikke Toeters
hielden zich aan hun

afspraak

Het trio in de hef-
truck van Jan de Witte

PINO

Hoogachtend, het Trio

a
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Naam: Toon Eertman

Bijnaam: Toon van Dieks

Werkzaamheden in het dagelijkse leven: : Timmerman bij 

Hartman Bouw

Functie binnen de HSV: Lid van de smokkeltochtcommissie 

en de sponsorcommissie

Reageer kort op:
Cas Eertman wederom actief lid van de Oale Garde?
De geruchten dat hij terugkomt zijn er in ieder geval, 

nou maar hopen dat het waar is. Mocht het zo zijn dan 

ben ik als kleine broer daar natuurlijk zeer blij mee. Dit 

omdat hij mij dan de fijne kneepjes van het oale garde 

vak kan leren. 

Deelname van het trio 2018 aan het liedjesfestival
Ikzelf wil niet meedoen omdat het mij aan ritmegevoel 

ontbreekt, wat dat betreft lijk ik wel een beetje op 

Henk Heerink die dit ook niet heeft. Daarnaast is de 

druk om te presteren te hoog na de winst van het trio 

van vorig jaar. Ik zal mijn Metsleppers sturen om een 

huzarenstukje op het podium neer te zetten. 

DIEKS

ZIEN BREUR IS M A MET VÖL 

PLEZEER VEURGOAN

HEE HEF ‘T MOOISTE WICHT VAN 

HEEL OALD OATMUSCHE

HIJ SPEULT LEEWER MET DE KLOOT’N 

OP DE BAANK DAN OP STROAT

Het trio in de hef-

PINO

DE OPPERSLEPPER

a
d

c

38Noaproat 2018



Naam: Mick Hesselink

Bijnaam: Smikkel

Werkzaamheden in het dagelijkse leven: Elektriciën bij 

Lammerink Installatie

Functie binnen de HSV: Lid van de sponsorcomissie en de 

galacommissie

Reageer kort op:
Cas Eertman wederom actief lid van de Oale Garde?
Lijkt mij super. Nou maar hopen dat de geruchten waar 

zijn. 

Deelname van het trio 2018 aan het liedjesfestival
De Opperslepper wil helaas niet meedoen maar ik en 

Jesse zullen ons uiterste best doen. Wij gaan verkleed 

als kip en zullen een passend liedje daarbij ten gehore 

brengen. Dit omdat de dames ons als lekker kippetje zien. 

Naam: Jesse Bonke

Bijnaam: Jesse van de Boonk

Werkzaamheden in het dagelijkse leven: Timmerman bij Warmes

Functie binnen de HSV: Lid van de sponsorcomissie en de 

galacommissie

Reageer kort op:
Cas Eertman wederom actief lid van de Oale Garde?
Daar ben ik zeer blij mee. Echter kan ik er over een paar 

jaar pas van genieten omdat ik nog enkele jaren in de 

Sleppersroad blijf. 

Deelname van het trio 2018 aan het liedjesfestival
Ik weet niet wat Mick zei maar ik ben het met hem eens. 

DE METSLEPPERS
SMIKKEL BOONK
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DE METSLEPPERS

AGRARISCH LOONWERK

GRONDVERZET

ZAND & GRIND

CONTAINERVERHUUR

TRANSPORT

MECHANISATIE
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WAAR STAAT HET BEDRIJF VOOR? (WIE, SINDS WANNEER, WELK WERK, 
PERSONEEL, ETC.?)
Aannemersbedrijf Warmes BV is een gecertificeerd 

allround bouwbedrijf, en is al bijna een eeuw lang in het 

bezit van de familie.

Vakmanschap staat bij ons voorop. Er werken ongeveer 

50 personen bij Aannemersbedrijf Warmes, die allen 

vakbekwaam en breed inzetbaar zijn.

We zijn werkzaam in de woningbouw, agrarische, 

utiliteitsbouw, projectontwikkeling, onderhoud en 

renovatie.

Ook zijn wij een milieubewust bedrijf dat zich intensief 

bezighoudt met maatschappelijk en verantwoord 

ondernemen.

Trots zijn we er op dat we dit samen met ons personeel 

allemaal kunnen realiseren.

 

WAT BETEKENT CARNAVAL VOOR JULLIE BEDRIJF?
Carnaval is een moment van gezellig samen zijn en 

ontspannen.

Verder maken meerdere verenigen uit de buurt gebruik 

van ons materieel.

 
WAAROM ZIJN JULLIE SPONSOR VAN DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT?
Door een bijdrage te verlenen aan jullie, kan iedereen er 

een mooi en betaalbaar carnaval van maken.

Zonder sponsering zou het voor een jongeren 

verengingen bijna niet te doen zijn om zicht met de grote 

verengingen te meten.

 

Wat doen jullie voor de HSV?
Sponsering en dit hebben we ook een klein deel gehad 

in het aanleveren van de metsleeper ( Jesse Bonke) 

personeelslid bij ons.

HOEVEEL CARNAVALSVERENIGINGEN SPONSOREN JULLIE?
Welke niet???

WAT IS JOU HOOGTEPUNT VAN HET AFGELOPEN CARNAVALS JAAR?
Dat de vereniging (Droadneggel & Schupp’ndrieters) 

hier in het dorp de eerste plaats in Denekamp wist te 

bemachtigen.

WAT VOND JE VAN HET TRIO VAN AFGELOPEN JAAR?
Super

WAT VOND JE VAN HET THEMA VAN DIT JAAR EN WAT IS VOLGENS JOU 
EEN GESCHIKT THEMA VOOR AANKOMEND JAAR?
Eerlijk gezegd geen idee.

HOE ZOU JE DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT OMSCHRIJVEN IN 5 WOORDEN?
Gezellig

Enthousiast

No nonsens

Geen gedram mer der an.

Saamhorige vereniging.

in ‘‘t licht
SPONSOR

EKSTER
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EKSTER

CarnavalZOMER
Na de eerste succesvolle editie van het Zomercarnaval was het zaterdag 

19 augustus 2017 tijd voor de tweede editie van het Zomercarnaval. Een 

avond dat vele carnavalsverenigingen uit de buurt bij elkaar komen en 

elkaar weer zien na een drukke carnavalsperiode in het begin van het 

jaar. Veel verenigingen waren in groten getale aanwezig waardoor deze 

editie weer een grandioos succes genoemd kan worden. Naast het grote 

carnavalsgevolg is het feest toegankelijk voor jong en oud. 

“Beim Schweinswirt im Koningshoek”
Het Zomercarnaval werd voor de tweede keer gehouden bij café en restaurant 

“Beim Schweinswirt im Koningshoek” net over de grens bij Oud Ootmarsum. Net 

als de vorige editie waren ook dit jaar de basis ingrediënten voor een goed feest 

aanwezig. Er werd gedacht aan een goed betaalbaar drankje, rijk gevulde glazen, 

een bourgondische hap en gezellige muziek in een feestelijk aangeklede zaal. 

 

DJ Battle
De avond werd geopend door het welbekende duo DJ KÜPER & MC 

Wassink. Daarna volgde het hoogtepunt van de avond, de DJ Battle. Er waren 

meerdere DJ talenten aanwezig, waaronder hoogheden van de verschillende 

carnavalsverenigingen. Het lukte de DJ’s om de feestzaal op de kop te zetten. 

De onafhankelijke jury had er een zware kluif aan om te beoordelen welk 

duo zou winnen. Na een zwaar overleg zijn ze tot een besluit gekomen dat 

Niels Blankenou van Oldenzaalse carnavals vereniging de Oelewappers heeft 

gewonnen.  

Hoofdprijs
De hoofdprijs dit jaar was een dinnercheque aangeboden door:  Beim 

Schweinswirt im Koningshoek. We hopen dat de winnaar er inmiddels van 

genoten heeft.  En daarnaast mocht de winnaar in de DJ Battle Wisselbokaal in 

ontvangst nemen. En hij mag komend zomer weer een volgend optreden doen 

om zijn bokaal te verdedigen! 

Afsluiting
Na de DJ Battle ging het feest verder tot in de late uurtjes. Voor een enkeling 

was de terugweg meer een survival te noemen, met een ziekenhuisbezoek als 

afsluiter. Maar ook dit is gelukkig weer goed gekomen. We hopen aankomend 

jaar weer een spetterende editie van het Zomercarnaval te mogen beleven! 

Hopelijk tot dan!
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Hallo, mijn naam is Roy Scholten.

Dit jaar was ik Ridder van Agelo.

Ik heb dit carnavalsjaar fantastisch ervaren.

Als nieuwkomer van Agelo, laat je alles maar 

op je afkomen. Ik heb veel hulp gehad van 

iedereen: gala’s, optochten, bet voortraject, 

ziekenbezoek enz.) Ik heb altijd gezegd dat 

ik nooit Ridder of Prins zou worden, maar ik 

zou iedereen willen aanraden om er voor 

die tijd goed over na te denken en zeg niet 

bij voorbaat nee. Ik heb met heel Agelo een 

mooie carnavalstijd gehad. Gr Ridder Roy 1 

Alaaf!!

55 joar carnaval in de Siepelstad;
een aaneenschakeling van hoogtepunten!
Doo mear lekker doar, dan stoat wie oe half 
dit Jubeljoar! En dàt hebben we geweten!

Dat de leu oet Oatmössche en omstreken carnaval 

kunnen vieren wisten we natuurlijk wel, maar dat ze 

er met z’n allen zo’n kolderiek, clownesk en doar 

feest van kunnen maken, ging elke verwachting te 

boven! Terugblikkend op dit geweldige Jubeljoar 

komen we maar tot 1 conclusie: GE-WEL-DIG!

Alle hoogtepunten op een rijtje:
- De eerste plek van de Siepeljonkers in de grote 

Twentse carnavalsoptocht in de Boeskoolstad. 

Wat een spanning en ontlading daar op de markt! 

Ook de ontvangst in de Siepelstad met fakkels en 

vuurwerk; kippenvel!!

- De gehele geheime periode die voorbereiding 

heet: we hebben meer dan 55 soorten weizenbier 

gedronken en vaker dan 55 keer ge-bbq’d achter 

‘n mais in Aogel.

- Uiteraard kan ook een dooddoener niet 

ontbreken in dit rijtje: het “oet de poomp knal’n” en 

“deur het dook knal’n” tijdens de opkomst.

- De jubileummis in de kerk en het aansluitende 

jubileumfeest bij Gasterij Oatmössche; Wat 

n’en drokte en wat ne’n feest met alle doare 

gastverenigingen en artiesten!

- Het “half stoan” tijdens alle feesten deur oonze 

doare road van 11!

- De optocht door de straatjes van Oatmössche en 

de aansluitende afterparty en de prijsuitreiking en 

vervolgens het dweilen door de stad!

- Alle optredens van de Dakkapel! Man, wat kunt 

die leu d’r ne’n feest van maakn.

Alle dieptepunten op een rijtje:
- -----------------------

Wij hebben 
een fantastisch 

Noabervereniging

carnavalsjaar gehad!

KEISTENEN

OTHMARRIDDERS

Agelo

Ootmarsum

FAZANT

Noabervereniging

43



Noabervereniging

Ootmarsum

SIEPELJONKERS

Eerste prijs in 
de Grote 
Carnavalsoptocht  

Druk bezig met de 
voorbereidingen

Carnavalszondag; 
een groot feest!!

Ootmarsum

"Een machtig mooi 
carnavalsjaar!"

OVERWINNING GROTE CARNAVALSOPTOCHT 
Het mooiste, meest spraakmakende en meest 

waardevolle moment was ongetwijfeld de overwinning 

in de Grote Carnavalsoptocht in Oldenzaal. Met het 

hele trio zijn we ’s ochtends meegereisd met de 

wagenbouw en we hebben de hele dag van begin 

tot eind dus meegemaakt. De ontlading met de 

prijsuitreiking was een moment om nooit te vergeten. ’s 

Avonds bij onze residentie buiten waren er honderden 

Othmarridders, Hènige Slepvèènt en andere 

carnavalsvierders uit de buurt voor het binnentrekken. 

Als we dat nog eens over konden doen is de stad te 

klein!

OPKOMST
Verder was de opkomst natuurlijk een onvergetelijk 

moment, zoals dat voor elk trio zo zal zijn. De ontlading 

na een maandenlange voorbereiding is geweldig. Om 

je in een jubileumjaar te mogen presenteren als trio van 

de Siepeljonkers was een prachtig moment.

JUBILEUMSFEEST
 Het jubileumfeest was ook een geweldig mooie 

avond. Toevallig zat het gehele trio in de organisatie 

van het jubileumfeest dus wisten wij wat er zou 

gebeuren deze avond. Met een grote carnavalshal vol 

carnavalsvierders uit heel Ootmarsum en omstreken 

hebben wij ons jubileum op een prachtige manier 

kunnen vieren. De zanger Bennie Bakker zorgde er 

voor dat de tent al snel op de kop stond!

JUBILEUMRECEPTIE
Die zondag was de jubileumreceptie een prachtige 

afsluiter van dit weekend. Alle aanwezigen konden via 

sprekers en mooie beelden terugkijken op de mooie 

geschiedenis van onze vereniging.

Wij hebben een machtig mooi carnavalsjaar gevierd 

met de Siepeljonkers, Othmarridders en natuurlijk de 

Hènige Slepvèènt en willen iedereen bedanken voor 6 

legendarische weken!!
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De hofauto, het belangrijkste vervoersmiddel van 

het trio tijdens de carnavalsperiode. Elk jaar staat 

er weer een voor de Henige Slepveent klaar bij 

autobedrijf Ben van der Aa. Maar wat is een hofau-

to zonder hofchauffeur? Dit jaar had Jan Bokkers 

de eer om het trio de hele carnavalsperiode te 

vervoeren van A naar Bier. Dat betekent ‘s avonds 

niet teveel bier, en ‘s ochtends optijd eruit om weer 

achter het stuur te kruipen. Laat dit nou net een 

taak voor Jan Bokkers zijn. Ook dit jaar is het trio 

weer overal weer veilig op bestemming aange-

komen. Ben van der Aa ontzettend bedankt voor 

wederom het beschikbaar stellen van een auto!

van Jeanette

En wat een goeie hofchauffeur...

FRIKANDELLEN

GEESTEREN
Elk jaar blijft het één van de mooiste optochten: de optocht 

in Geesteren. Alhoewel er in de beginperiode van de huidige 

kledingcommissie nog maar 30 mensen meeliepen, wordt 

de loopgroep elk jaar groter. Dit jaar liepen we zelfs met een 

dikke honderd man mee, iets waar we ongelooflijk trots op 

mogen zijn. 

JEANETTE
Maar, dat betekent voor één iemand dat er jaarlijks geen 30, 

maar 100 frikandellen ingekocht moeten worden. En wel voor 

Jeanette Niemeijer. Op het moment dat we de Geermanstraat 

inlopen, weten we al genoeg: straks krijgen we een frikandel. 

Vrolijk staat Jeanette dan met haar zus met een hele grote 

schaal frikandellen voor ons klaar zodra ze de trekker van de 

HSV de hoek om ziet rijden. En mochten we ze allemaal niet 

opkrijgen, dan krijgt iemand de schaal gewoon in de handen 

gedrukt: “Ie zorgt mear da’j ’t opkriegt, aans bliew ik d’r met 

zitt’n.”

Jeanette, bedankt dat je elk jaar voor ons klaar staat met 

frikandellen. Volgend jaar weer!

"Jeanette bedankt!"
Jeanette, samen met

haar zus aan de
Geermanstraat!

de 
hofauto,
wat een
plaatje!

van 50
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van JeanetteFRIKANDELLEN

LEDEN VAN DE CLUB VAN 50 PER 1 APRIL 2018
De volgorde is bepaald door het moment van lid 

worden.

Deze 37 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 13 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

van 50CLUB Dennis Heerink
Marcel Brookhuis

Raymond van Benthem
Laurens Heerdink

Peter Meijer
Rudy Groeneveld
Gerald Wassink
Gerrit Brunink

Gijs Brunink
Henk Meijer
Henk Heerink

Rob Oude Engberink
Jan Luttikhuis

Jos Brummelhuis
Krijn de Vries

Arnold Hassink
Jelle Kamphuis
Hans Snoeijink
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

Robert ter Horst
Mike en Nora Belt
Tonnie Geerdink

Erwin en Sandra Hemme
Ron Dijkkamp
Arjan Smelt

Hans Luttikhuis
Danny Geerdink
Karlijn Tijink
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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

maandag gesloten * donderdag én vrijdag koopavondpavond

tilligte

*WE LIKE
FASHION

*

LAAT JE 
STIJLVOL 
KLEDEN
DOOR ONS
FASHION
FORCE1
TEAM
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ja ben je nu 
eindelijk

klaar met 
je lul-verhaal?

... en dan wil ik nog henk 
bedanken voor het keigave

cadeau...

nu niet fons,
ik wil even

lekker dansen

amehoela
wie heeft hier

een bout gelaten?

en wat vind je van 
de avond tot nu toe?

ha kuupgait!!!!!!
even knuffelen we hebben

elkaar al zo lang niet
gezien

het komt nu even niet 
uit vriend,  zie je niet
dat ik net een chick 
aan het regelen ben

zeg, vincent er zit
iets in je oor

wat zeg je leo? Ik 
versta je niet want ik 

heb iets in m’n oor

praatjesVOGEL
TORTELDUIF
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VOGEL
Carnavalsvereniging De Hènige Slèpvèènt te 
Oud Ootmarsum

Secretariaat
Denekamperweg 186

7661 RL Vasse

De Noaproat wordt gestuurd aan alle leden van C.V. De Hè-

nige Slèpvèènt. Mochten er buiten de leden om belangstel-

lenden 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:

http://www.henigeslepveent.nl

Uitgever
C.V. De Hènige Slèpvèènt

Redactie
Rudy Groeneveld - Tekstschrijver

Roel Eppink  - Advertentiebeleid

Bram Beld  - Tekstschrijver

Dirk Hunder  - Tekstschrijver

Niek Heerink  - Tekstschrijver

Leon Meijer  - Tekstschrijver

Andras Koops  - Tekstschrijver

Robin Bonnes  - Tekstschrijver

Stefan Oude Nijhuis - Tekstschrijver

Jeroen Oude Nijhuis - Tekstschrijver en fotograaf

Kay Bolk  - Tekstschrijver

Krijn de Vries  - Spelling en tekstschrijver

Gert Smoes  - Foto-pagina

Marloes Weghorst - Tekstschrijver/ vormgeving

Jeanine oude Luttikhuis - Vormgeving

Gijs Brunink  - Gastschrijver

Niek Heerink  - RUO / proclamatie

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
WWW.FACEBOOK.COM/HENIGESLEPVEENT
OF VOLG ONS OP INSTAGRAM: HENIGE_SLEPVEENT

ZEVENTIENDE JAARGANG
EERSTE DRUK
AUGUSTUS 2018
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www.smileface.nl | 0541 - 293251



www.henigeslepveent.nl   www.facebook.com/henigeslepveent  

WEES ALTIJD UP TO DATE!

TOT VOLGEND JAAR!


