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•a la carte dineren
•lunchen
•borrelen

•binnen- en buitenspeeltuin
•warm- en koud buffetten

•barbecues
•feestjes

en nog véél meer!

WITTEBERGWEG 9, OUD OOTMARSUM - 0541 291605 - WWW.HEINTJE.NL
EET SMAKELIJK, BIE HEINTJE!
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Voorwoord

Voorzitter van C.V. De 
Henige Slepveent

We nemen een kijkje terug 
naar 11 jaar geleden!

Roel Eppink

Carnaval vroeger

Kiek an! De Noaproat van 2019 ligt 
weer op de deurmat. Mooi dat u dit 
blad weer aan het lezen bent. Wat is er 
immers nog mooier dan op deze zomerse 
dagen terug te blikken op het afgelopen 
carnavalsjaar. Het hele carnavals jaar in 
Hènige Slepvèèntlaand was zoals elk jaar 
weer fantastisch. We blikken terug op de 
hoogtepunten, want ja die waren er zeker.  

We zijn het carnavalsjaar goed begonnen 
met de bouw van de carnavalswagen 
in de nieuwe loods. Iets waar we lang 
naar toe hebben gestreefd, prachtig! Er 
is voldoende ruimte, licht, warmte en 
natuurlijk een pilsje op zijn tijd. Een 
gezellig team bouwers is aan de slag 
gegaan om er wat van te maken. 

Een andere activiteit op onze goed gevulde 
agenda, was het uitstapje aan carnavals 
vereniging de Kleidonkers in Brabant. Met 
een groot aantal zijn we vertrokken naar 
Maren Kessel, daar waar het inmiddels 
welbekende feestje weer kon losbarsten. 
Iedereen deed goed zijn best om er een 
grandioze avond van te maken en daarbij 
de volgende dag te vergeten wie daar 
eigenlijk de prins is geworden. Afijn, 
zolang het maar gezellig was!  

En dan zoals elk jaar het hoogtepunt van ‘t 
carnaval. De opkomst van de Opperslepper 
en zijn Metsleppers! Hó, wacht even, 
geen ‘Opperslepper’ dit jaar maar een 
Opperslepster! Wie had dat gedacht. 
Lieke de Witte kwam samen met haar 
Metsleppers Bjorn Niemeijer en Wouter 
Oude Vrielink het podium op. Je hoorde 
de menigte denken… Hé, een dame? Maar 
deze dame heeft het wel mooi even geflikt! 
Het trio heeft zich dit jaar bewezen als 
echte feestbeesten, geen feestje was voor 
deze drie te min.  

De gala-avonden waren weer een groot 
succes. Op de avonden van vrijdag 25 en 
zaterdag 26 januari mocht het publiek 
in een perfect ingedeelde zaal genieten 
van verschillende buuts, zang, playback 
en natuurlijk onze eigen dansmarietjes. 
Trots zijn we op al onze eigen artiesten 
die jaarlijks een geweldig stukje weten te 
presenteren.  Erg gezellige avonden met 
als afsluiter natuurlijk het enige echte 
Oald Oatmuske’s volklied!  

Voor het eerst in alle jaren zijn we niet 
naar de optocht in Albergen geweest, maar 
naar Langeveen. Ootmarsum en Geesteren 
waren net als andere jaren geweldig. De 
wagenbouw heeft het wederom voor elkaar 
gekregen om een mooie wagen neer te 
zetten. Met de extra muziekwagen waren 
de muziek en de hapjes voor de optocht 
weer goed geregeld. Top werk keals! 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. 
Het lijkt wel of er elk jaar meer mensen 
meelopen tijdens de optocht. Geweldig! 

In de zomer van 2018 hadden we 
het jaarlijkse zomercarnaval Beim 
Schweinswirt im Koninghoek. Vele 
verenigingen uit de regio waren hier 
te vinden! Daarnaast hebben we ook 
verdiensten gedaan bij de verkoop van 
kerstbomen in Oud Ootmarsum en 
omstreken. Wederom met een trekker en 
platte wagen de bomen thuisbezorgen, 
mooi werk.   

Namens het bestuur van C.V. De Hènige 
Slepvèènt wil ik iedereen bedanken voor 
het geweldige jaar en een mooie zomer 
toewensen! Tot took’n joar!
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door de voorzitter

Wil je meehelpen
aan de Noaproat? 

Wij kunnen alle hulp
gebruiken! 

Stuur een mail naar
info@henigeslepveent.nl
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#ALAAF VOOR
HET NIEUWE TRIO

SUPER LEUK             JOSE BOSCH  •   GEWELDIG              MOOI  
TRIO  RENATE ARENDS • GEWELDIG LIEKE, GEFELICITEERD, 
BJORN EN WOUTER            RITA OUDE NIJHUIS • WAT 
EEN LEUKE VERRASSING! TRIO... GEFELICITEERD! EEN 
GEWELDIG CARNAVAL GEWENST!            KAREN ARENS 
DAT IS GEWELDIG LIEKE. SUPER VEEL PLEZIER MARTINA 
SNOEIJINK •  GEWELDIG            SILVIA MORSHUIS • HAHA 
DAT IS GAAAAAF IRMA EISSINK • HAHAHA SUPER           CV 
DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT PAUL KLAAS • WAT GAAF .... SUPER 
ACTIE ANITA ROETENBERG • FIJNE CARNAVAL LIEKE
ASTRID WOLBERT • VAN HARTE GEFELICITEERD, ALLEDRIE, 
MAAK ER EEN PRACHTIGE TIJD VAN           ESTHER POSTEL 
SUPER. GEFELICITEERD EN GENIET ERVAN. IRENE 
ZONNEVELD • KIJK CARNAVAL OVERIJSSEL: OOK BIJ DE CV 
DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT EEN VROUW AAN HET ROER  
LAURENS HEERDINK • HAHA SUPERGAAF! ELLEN 
HAARHUIS • GEWELDIG PROFICAT HEDI WIJDENES

Reacties na de Opkomst

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!
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De Hènige Slepvèènt
in het nieuws!

“Rick Kamphuis leidt HSV”

“Bierblad op Dumpert”

“Eerste vrouwelijke hoogheid”

Dat we een grote vereniging zijn, is bij ieder wel bekend. 
En dat we daardoor vaak in ’t nieuws te vinden zijn, is 
dan ook niet zo gek. En als we dan een tijdje niet in het 
nieuws komen, maken we het nieuws wel zelf. 

Zo begonnen we dit carnaval met een echt “Fake News”-bericht, waarbij we de hulp 
van inenomootmarsum.nl hadden ingeschakeld. De geruchten dat we dit jaar een 
vrouwelijk hoogheid aan het roer zouden hebben, werd een paar dagen voor de opkomst 
als maar groter en groter. Dat was voor Niek Heerink een moment om in te grijpen. In 
samenwerking met inenomootmarsum.nl en Rick Kamphuis bedachten ze een Fake 
News-bericht, waarbij een paar minuten lang op de website inenomootmarsum.nl het 
bericht, met kop: “Rick Kamphuis leidt de Hènige Slepvèènt door Willy Wonka’s wondere 
wereld”. stond. Het bericht kwam een paar uur voor de opkomst online, waardoor Rick op 
dat moment, tot aan de opkomst, hoofdverdachte nummer 1 was. 

Tja, en dat we dit jaar een vrouwelijk hoogheid aan het roer hadden, was heel bijzonder. 
En dit bericht bereikte dan al snel media als Twente FM en RTV Oost. Waar Lieke twee 
dagen na de opkomst een denderend interview hield met heldere stem op Twente FM, 
stond een paar dagen later RTV Oost alweer voor de deur. Uiteraard begon dit Gerald te 
kriebelen en werd hij als uitverkorene uitgekozen om namens de Opperslepcommissie 
ook een woordje te geven op tv. Met de lipjes rood getuit en de haren strak in de Roy 
Donders-krul, zorgde Lieke ervoor dat C.V. De Hènige Slepvèènt (zonder gekkigheid)
 eens goed op de kaart werd gezet in ons mooie Twente-land.  

Iets waar we als vereniging beretrots op zijn, is het zelfgemaakte 
bierblad. Er kunnen maar liefst 76 biertjes in en het blad wordt 
gedragen door de bottelier van dat jaar. Al snel kwamen er filmpjes 
van de bottelier die bier haalt met dit blad online op onze social 
media kanalen en vlug bereikte dit bericht het überpopulaire forum 
“Dumpert”. De reacties eronder waren dan ook ahum, “lovend”, 
zoals hier te lezen.
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Strijd Oale Garde vs. 
Sleppersroad

i

b
e

De strijd tussen de Oale Garde (oud Opper- en Metsleppers) en 
de Sleppersroad is dit jaar groter dan ooit. Waar de Sleppersroad 
op sommige (verplichte) feestjes te kort schieten, zitten ze in de 
Oale Garde met een overschot aan leden. Voor de Oale Garde de 
ideale gelegenheid om de Sleppersroad zo af en toe flink te plagen, 
wanneer er van de Oale Garde meer leden aanwezig zijn dan van de 
Road. Als voorbeeld dit gesprek in de whatsappgroep:

Zo schreef de Oale Garde het nieuwsbericht:

En pakte de Sleppersroad ze terug met het volgende bericht:

4
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Tegeltjeswijsheden
à la carnaval

Als alles 
meeloopt,

dan hebben we
een optocht

Al is de polonaise
nog zo snel, een 
echte Slepveent

achterhaalt
hem wel

Je moet niet 
dronken dat ik 

denken ben

Carnaval is net
een frikandel,

je moet hem zelf
speciaal maken

Wie de Opperslep-
ster niet eert, 
is het carnaval 

niet weert

Na de carnaval
is mijn portemon-
nee net een ui, als 
ik hem open moet 

ik huilen
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De commissie
in 't licht

Zoals elk jaar zetten we weer een commissie in ‘t licht. Dit jaar kozen we voor de wagenbouw. 
Daarbij interviewden we Wouter Oude Vrielink. Lees hieronder het interview:

Hallo Wouter, wie ben je en wat doe je 
binnen de wagenbouw commissie?  
Ik ben Wouter Oude Vrielink. Ik ben het 
aanspreekpunt van de wagenbouw. 

Wie zitten naast jou allemaal nog meer 
in de wagenbouw commissie ?  
Michel Oude Vrielink, Bjorn Niemeijer, Dion 
Nijhuis, Michel Veldhuis, Niek Niemeijer, 
Niels Kuipers, Robbin Beld, Ruud Oude 
Vrielink, Thijs Heerdink, Tim Nieuwe Weme, 
Dries Arens en Lars Niemeijer 

Merken jullie dat er veel veranderd 
is nu er een nieuwe loods is voor het 
bouwen van de wagen? 
Ja, daar merken wij zeker wel wat van. De 
jeugd uit Ootmarsum en Oud Ootmarsum 
wil helpen om te bouwen aan de wagen. 
Voorheen leek die animo wat minder. 
Doordat wij nu een eigen loods hebben is de 
drempel wat lager om langs te komen. 

Wanneer beginnen jullie met het 
bouwen van de carnavalswagen?  
Na de bouwvak vakantie beginnen we 
met constructie werk van de wagen en de 
draaiende delen. Wanneer dit klaar is, dan 
is iedereen welkom om te helpen met het 
plakken en schilderen van de wagen.  

Dit jaar was het thema De Hènige 
Slepvèènt in Willy Wonka’s Wereld, 
hoe zijn julllie tot dit thema gekomen?  
We zijn samen met de kledingcommissie 
in gesprek gegaan om het thema te 
bepalen. Iedereen neemt dan een ideeën 

mee. Daar gaan we over brainstormen 
met in ons achterhoofd: Wat is leuk? 
Waar kunnen we als wagenbouw maar ook 
als kledingcommissie iets mee? Samen 
bepalen wij dan het thema waar zowel de 
wagenbouw als kledingcommissie wat leuks 
van kunnen maken.

Dit jaar liepen de Hènige Slepvèènt 
niet mee met de grote optocht van 
Albergen, maar in Langeveen. Wat is 
daar de reden van?   
Wij merkten dat er binnen de vereniging 
teleurstelling was, dat er geen feest na 
de optocht van Albergen plaatsvond. Dit 
hebben wij vervolgens in de algemene 
ledenvergadering besproken. Er is toen 
besloten dat wij mee wilden lopen in 
Langeveen in plaats van Albergen.
 
Dit jaar waren jullie samen met de 
kledingcommissie 5e in de optocht 
van Langeveen, wat is volgend jaar het 
doel?  
Wij willen de top 3 halen in alle plaatsen 
waarin wij mee doen.  

Hebben jullie al een idee wat volgend 
jaar het thema wordt?  
Nee, hier gaan we eerst over brainstormen 
met de kledingcommissie. Dit vind in de 
zomervakantie plaats. 
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Slep’npoal
zetten en halen

Een mythische traditie en een mysterieuze aangelegenheid. Jullie dachten 
dat de gebruiken bij de poaskeerls  met mist omgeven zijn? Nou, bij het 
Slepp’npoal zetten en halen vallen deze tradities in het niet….tot nu, nu 
zullen wij openheid van zaken geven in onderstaande stuk.

De slepp’npoalzetters, zetten de Slepp’npoal bij willekeurige leden/
vrienden van de vereniging in de tuin. Dit gebeurt op de vrijdag 
voor het carnavalsweekend. De ontvanger van deze poal heeft tot 
het einde van de carnaval tijd om deze te retourneren door deze bij 
de Opperslepper/ster terug te plaatsen in zijn/haar tuin. Blijft men 
echter in gebreke, dan komen de oprichters, trio, vorst, vivo, soms 
ook een chauffeur en af en toe ook de voorzitter, deze poal weer 
ophalen enkele weken na het ‘incident’. Sinds enkele jaren, gaan de 
poalenbezitters ook mee met het ophalen. 

Op het niet retourneren van de poal staat een sanctie; “één krat bier, 
meteen te nuttigen” De namen van de poalontvangers worden elk 
jaar door het bestuur geloot en er wordt een lijst aangeleverd. Op 
basis van deze lijst worden de poal’n verdeeld en een route bepaald. 

Door velen wordt de slepp’npoal ophaalmiddag beschouwd als het 
hoogtepunt van de carnaval. Een donders gezellig middag, dat is 
het, met de fiets, huifkar, of met een taxi als de slepp’npoalen een 
beetje uit de richting geplaatst zijn. Tot op heden is het slechts één 
keer voorgekomen dat de poal is geretourneerd. Wie dat was….
geen idee. Echt niet, het mooie van tradities is dat er zo weinig van 
op papier staat, dus het enige wat we weten is dat er ooit een terug 
is gekomen. Haha, we weten daarnaast ook niet wie in de loop der 
jaren de palen heeft gehad, ondanks dat het een goed idee zou 
zijn om dit maar eens op te schrijven, is het er nog steeds niet van 
gekomen. Een aantal anekdotes over deze traditie vind je op de 
pagina hiernaast.

Hopelijk hebben we een klein tipje van de sleppenpoal voor u op 
kunnen lichtten en mocht u er ooit een ontvangen, de poalenhalers 
zijn gek op kaas en worst!
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Een van de eerste jaren hebben we een paal op moeten halen bij 
Rene Toenink, slecht drie strijders waren er nog over op het eind, bij 
het laatste adres, vielen er ook nog twee in slaap, bij Toenink aan de 
keukentafel.

Kleine Beldje (paalontvanger 2019) zou in 2013 ook al een paal 
krijgen, echter de commissie was dusdanig goed voorbereid dat met 
het adres niet had (dit was nog pré smartphone tijdperk) en heeft 
Beldje een paar jaar op zijn paal moeten wachten.

Eenmaal zijn de paal zetters door de politie, midden in de nacht, 
staande gehouden, waar men heen wilde met die grondboor en 
slepp’n poalen zo midden in de nacht.

Poalen zijn al meer dan eens verkeerd geplaatst, zo was dit onder 
andere het geval bij Mike Brugging, niks aan de hand de volgende 
ochtend kon alles zo weer gecorrigeerd worden.

Vaak wordt een poal ook geplaatst bij een huis in aanbouw/verbouw, 
deze poalen worden dan niet meegenomen huiswaarts, maar 
verwerkt in de spouw, boven het plafond etc. voor het nageslacht of 
nieuwe eigenaren van de woningen van oa; Kay, Dirk, Joris, Boy “er 
zit een paal in je huis verstopt”.

Hans Snoeijink ontving ook een Slepp’npoal, alleen het vroor toen 
wel -30, dus de poal ging niet ver de grond in. Hans vond het nodig 
om daar tijdens de carnaval een opmerking over te maken; “keerls 
mien sleppenpoal is umvallen”, de commissie bedacht zicht niets 
en zorgde ervoor dat de poal, nadat ze er klaar mee waren, slechts 
nog 10 cm boven het maaiveld uitkeek. Het enige wat Hans nog kon 
doen was de paal er verder inslaan. Tot op de dag van vandaag zit ie 
er nog.

Overigens, de meeste poalen komen ooit weer thuis, ieder jaar moet 
de commissie weer nieuwe maken, her en der in Oud Ootmarsum 
zijn de sleppenpoalen in gebruik als echte weidepaal (oa bij Bekman) 
of de palen hebben dienst gedaan als brandhout (Mike Belt).
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bie de Slepvèènt
Gala

De playback boys mochten dit jaar het spits afbijten en deden 
verschillende nummers van onder andere de Spice Girls, K3 en 50 
cent. Bjarne Schulten, Bas Wassink en Colin Hesselink kenden dit jaar 
een andere insteek en hadden een zelfgemaakte auto op het podium 
staan. Vanachter deze auto kwamen ze steeds weer met andere 
kleding en accessoires het podium op. 

Hierna was het de beurt aan Stefan oude Nijhuis en Robert Eppink 
met het stuk ‘Soldaten op wacht’. Dit begon met een filmpje van 
een camouflagetraining, waarbij ze verschillende technieken lieten 
zien. De opvallendste techniek was toch het  ‘zwemmen’ op het 
Springendal met het ijs op de vijver. Wat zullen ze het koud hebben 
gehad. Het opvallendste was toch wel hun zin: “Ach man, Taal. 
Sodemieter op met je Taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap, die 
in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert en die oprechte 
zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blinde-
mansdans vol dolende individuen die al verbaal masturberend naar 
elkaar reiken maar elkaar nooit raken en uiteindelijk allen alleen 
verpieteren in pretentie.” Deze ‘lange’ zin  werd vloeiend uitgesproken 
en het publiek lag dubbel.

Ook de dansmarietjes hadden voor dit jaar weer een dansje 
ingestudeerd, waarbij er voor het eerst 4 nieuwe meisjes 
meededen. Dit zag er ook weer swingend uit. Daarna was het de 
beurt aan het trio van 2019. Ze deden dit jaar een stukje over het 
NK turnen waarbij Lieke de Witte de presentator was en Bjorn 
Nijmeijer als  ‘Tom Knie uit de kom’ en Wouter oude Vrielink 
als  ‘Krijn Spierpijn’ verschillende oefeningen uitvoerden, zoals 
synchroon turnen en de Swarovski koprol uit 1828. Vooral de 
mimiek sprak boekdelen en dit was een geslaagde act.

Daarna was het de beurt aan Bram Beld en Krijn de Vries, terug 
op het podium,  met hun vertolking van ‘Ik word elke dag wakker 
met een biertje in mijn hand’. De hele zaal deed gezellig mee en 
de zangkunsten van Bram en Krijn zijn goed te noemen. Peter 
Veelers buutte weer als ‘Bernard van ’t Springendal’. Ditmaal was 
hij vrachtwagenchauffeur en vertelde hij iedereen wat hij allemaal 
mee had gemaakt in zijn leven. Hij zat tegenwoordig op Twitter en 

zei:  “Wat de leu doar allemaal wa nich opzet”,  waarbij er nog een 
aantal twitterberichten van Opperslepster Lieke werden getoond.

Paul Brookhuis had afgelopen jaar zelf een nummer geschreven 
en wou dit graag vertolken op het gala. Dat dit een succes was 
kon je goed merken aan de reacties uit de zaal, die allemaal laaiend 
enthousiast waren.

 Gerald Wassink en Robert Kamphuis zijn niet meer weg te denken 
op het gala en ook dit jaar kenden ze met hun sketch als Polen 
weer veel succes.

Daarna mochten  Stef de Witte en Robbin Beld aantreden. Ze 
deden dit met de vertolking van Picobello BV, waarbij Stef de 
eigenaar was en Robbin al het werk mocht verrichten. Er was 
namelijk een verstopping bij Jeroen oude Nijhuis en Marloes 
Weghorst, die Picobello BV even moest oplossen. De verstopping 
was opgelost, maar helaas was er ook flinke schade aan de keuken.

Als afsluiter was het de beurt aan de gebroeders Kupers. Olaf, 
Dennis en Niek begonnen met een introfilm, waarbij ze thuis nog 
op de bank lagen chips te eten. Henk zei dat ze maar eens aan 
een sport moesten gaan doen, want ze werden te dik en laat er nu 
net bij Heintje op het podium een aantal fitnessapparaten staan. 
Eenmaal op het podium was het weer een waar spektakel wat ze 
lieten zien. Van filmpjes, tot geluidsfragmenten tot zelfgeschreven 
nummers. Het ontbrak aan niets.

Als allerlaatste was er natuurlijk weer het volkslied van Oud 
Ootmarsum. Dit lied werd gezongen door Andras Koops 
(zaterdagavond Dennis Heerink), Thijs Veldhuis en Teun Hemme. 
Dit is inmid-dels een vaste waarde in het gala.

Hiermee was de avond ten einde en kon iedereen terugkijken op 
een geweldig gala dat onder leiding stond van de galacommissie 
met Jeroen Oude Nijhuis als voorzitter.

Het was weer genieten geblazen op het gala van de Hènige Slepvèènt. Voor je het weet is het al weer voorbij en dat is een 
goed teken. Het publiek, twee avonden volle bak, zag en hoorde een gevarieerd programma dat weer op grandioze wijze 
aan elkaar werd gepraat door spreekstalmeester Henk Heerink.Het gala kende het solodebuut van Paul Brookhuis, die 
met een eigen gemaakt lied veel applaus en de zaal laaiend enthousiast kreeg.
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Praatjes...
 Gisteren wederom teveel 

gedronken. Als mijn vrouw 
er maar niet achter komt.

wieeeeee 
daar ga ik!

 linkerhand omhoog. 
Onee opzij. 

Wat lastig weer
they see me

rolling
patrolling ........

zonde dat ik dit 
snoep niet zelf

op mag eten
wat een

geweldige dag!

tadaa!
sta ik er zo goed 

op?

zekers 
te weten!

haaaaaaa
jaaaaaa

hand omhoog
wie de vorst 
wil scoren!
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dit is echt een 
gruwelijk 

nummer

keal hej
wat heb ik ‘n 

honger

zijn er 
nog leuke

dames in de buurt?

wat een 
feest gisteren!

wil je niet
zo hard praten?

dat moet 
van de voorzitter

i’m on the
highway to hell

borrels en 
kitkat, mijn favoriete

combinatie. mmmm lekker

papa waarom 
moet ik overal 

stickers op 
plakken?

wat een 
takke herrie

gaat het
rick?

wil deze man mij 
even loslaten? ik 
zou graag naar 

huis gaan
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Selfie’s
uit de felbegeerde 
HSV-groepsapp
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Een selfie is een gefotografeerd zelfportret, 
doorgaans gemaakt met een smartphone of 
webcam, vaak met de bedoeling de foto te 
uploaden naar een sociaalnetwerksite. Een 
smartphone heeft daartoe vaak in aanvulling op 
de camera aan de achterkant ook een camera aan 
de voorkant, de frontcamera. Zie hier wat deze 
camera allemaal heeft gefotografeerd.

OMDAT SMIKKEL WOU BEWIJZEN 
TEGENOVER KARIN DAT HIJ WEL MET EEN 

DWEIL OVERWEG KAN

OMDAT BONNES DE Fvo (frikandel voor 
onderweg) HAD UITGEVONDEN

JORRIT (PENNINGMEESTER) AAN HET EINDE VAN HET 
CARNAVAL GELD HAD OVERGEHOUDEN IN DE KAS

OMDAT DE DAMES TEUN WEL ZAGEN ‘ZITTEN’

OMDAT BRAM EEN TRUCJE WOU LATEN ZIEN

in ‘t licht

Waar staat het bedrijf voor?
Nijmeijer Kuipers Loonwerken en Grondwerken 
is in de jarren ‘60 opgericht door Jan en zijn zoon 
Henk Nijmeijer. WIj bieden naast een ruim aanbod 
van agrarische diensten in het loonwerk ook een tal 
van andere diensten aan. Bijvoorbeeld grondwerken, 
bestsrating, transport en gladheidsbestrijding 
(strooiwerkzaamheden). Sinds 2,5 jaar doen we dit ook 
vanaf Langeveen. Dit doen we met 9 vaste medewerkers 
en in de pieken met 20 personen.

Wat betekend carnaval voor jullie?
Wij verrichten voor diverse verenigingen hand en span 
diensten met kranen en trekkers.

Waarom zijn jullie sponsor van onze vereniging?
Doordat wij als buurtschap Nutter met een groep al een 
paar keer de gala’s van de HSV bezocht hebben en dat 
doen we altijd met veel plezier. Ook is onze zoon Niels 
actief lid van jullie vereniging, namelijk in de wagenbouw. 
Dan raak je er zelf natuurlijk ook meer betrokken bij.

Hoeveel verenigingen sponsoren jullie?
Dat zijn er nog wel een paar! Namelijk in Vasse, 
Oldenzaal, Agelo, Oud OOtmarsum, Langeveen en 
Geesteren.

Wat vond je van het Trio van afgelopen jaar?
Dat jullie als HSV met het originele idee kwamen om 
een Opperslepter te benoemen. Ze heeft het fantastisch 
gedaan met haar beide metsleppers Wouter en Bjorn!

Hoe zou je de Hènige Slepvèènt omschrijven in 5 
woorden?
Gezellige club mensen, gedreven, nooit gezeur, 
verrassend en steeds vernieuwend.

Sponsor
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Wij zijn de 
BloasBrothers

Momenteel zijn we met 22 muzikanten waarvan 5 
trompetten, 5 trombones, 9 fans, 1 scherpe trom, 1 grote 
trom en Dennis v/d Küper. Nog steeds wordt er wekelijks 
gerepeteerd met een ongedwongen opkomst plicht. 
Uiteraard is de aanwezigheid meer dan gewenst, maar 
werk gaat nu eenmaal soms voor. Er zijn nog voldoende 
instrumenten beschikbaar mocht je je aan willen sluiten. 
De deksels worden tijdelijk als serveerschaal gebruikt 
tijdens de kwartaal barbecue. Uiteraard is het de bedoeling 
weer een prettig gestoord persoon hiervoor aan te trekken. 
Ons inziens zijn er voldoende Slepvèènt die hiervoor in 
aanmerking komen. De eerst 3 proeflessen zijn overigens 
gratis.

Jaarlijks wordt ons repertoire uitgebreid met nieuwe 
muziekstukken. We hebben 167 nummers die we bijna nooit spelen 
en enkele die we bij gebrek aan lef alwéér spelen. Een en ander 
is afhankelijk van de bezetting van de kapel op dat moment en 
blijkbaar de sfeer van het publiek. Onze dirigent en mentaal coach 
Robert probeert ons hierin te leiden.

Ons doel is bij de volgende carnavalsperiode zonder spiekbriefjes 
te spelen. Onze slagwerksectie is hierin al ver gevorderd en ook de 
rest van de muzikanten zal ooit zonder leesbril kunnen spelen.
We zijn herkenbaar aan onze gele kleding. Aangezien de 
communicatie nogal eens te wensen overlaat komt het helaas vaak 
voor dat we in verschillende outfits op komen dagen. Het kan ook 
zijn dat er niet geluisterd wordt tijdens de instructie, maar dat mag 
de pret niet drukken. Aangezien er een schoenverkoper in ons 
midden is wordt er nu gespaard voor gele schoenen. Gele klompen 
was makkelijker aan te komen, echter te glad om mee op een 
podium te staan. 

Hierbij weer een greep uit onze druk bezochte optredens:
• Per touringcar naar de opening van de buitenresidenties, de Mors 

in Ootmarsum, de Bölte in Nutter en Bolscher in Vasse. 

• Optreden tijdens de carnavalsoptocht van Ootmarsum op het 
Frits Hulsinkplein, en het aansluitend dweilen in de plaatselijke 
cafe’s.

• Bij het frühshoppen in Agelo op zondagmorgen realiseren we ons 
dat het altijd erger kan. De geweldige afterparty van de optocht 
in Tilligte wat altijd weer een uitdaging blijkt na een hele middag 
carnaval vieren in Klein Oatmösche.

• In Vasse was het bij de buren van Lieke weer een gezellige drukte 
en daarna zouden we naar Barger Compascuum gaan. Daar 
hadden ze de storm aan fans al aan zien komen en hebben helaas 
op het laatste moment vanwege deze storm ons bezoek moeten 
annuleren. Tussendoor even het hondje uitgelaten en toch maar 
even een verrassingsbezoek gebracht aan het kindercarnaval bij 
v/d Maas. Daarbij bleken de kinderen vanwege het tijdstip al naar 
huis vertrokken. Bij enkele ouders kwam het kind echter weer naar 
boven, dus veel blije kindergezichtjes gezien.

• Op de dinsdag bleek onze tourbegeleiding gewenst bij het 
bezoek aan Antje en Billie, Gasterij Oatmösche, Haamberg en 
Wubbenhof. Aansluitend weer genoten van de schnitzels van 
Heintje en een mooi stukje siervuurwerk.

•Tijdens de avondvierdaagse hebben we gespeeld op onze 
oefenlocatie op de Mors, waar helaas de route niet langs kwam.
Ook waren we dit jaar weer aanwezig bij de diverse 
jubileumverjaardagen, 40, 50 etc. Ook ontbraken we niet op 
het internationale optreden tijdens ‘Die kauf etwas am Sontag’ 
in Uelsen. Ons eigen BBOBB festival waarbij we als gastheer 
optraden voor de maar liefst 14 kapellen uit de regio.We zijn ook 
in te huren voor geboortes, maar tot nu toe is daarvan nog geen 
gebruik gemaakt.

Ook dit jaar waren we weer van de partij tijdens de diverse buitenschoolse activiteiten van de Hènige Slepvèènt. 
Met name tijdens de carnavalsperiode was onze supervisie gewenst.
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is, op Dennis van de Küper na, de meest eigenwijze persoon 
van de vereniging. Alhoewel dat soms ook wel goed is voor 
ons, als wagenbouwers. En in die top 3 eigenwijze personen, 
staat op nummer drie dan toch wel Ruud Oude Vrielink. Hij 
kan “onmeunig bek’n, zoep’n en sloap'n”, maar hij heeft het 
hart op de goede plek. Iemand die bij ons daarentegen niet 
zoveel bekt is Tim Nieuwe Weme, want hij is onze stille kracht: 
die zegt niet zoveel. Alhoewel hij na een paar biertjes soms 
wel onmeunig kan lullen. Maar toch heeft hij nog steeds geen 
vrouwtje. Of nouja, zijn vrachtwagen misschien.

Ook wil ik onze groentjes Teun, Bram, Chiel, Siebe en Dries 
nog even samen benoemen, want deze jongens zijn er soms 
nog vaker geweest dan die namen hierboven. En daar neem ik 
mijn pet voor af. We zijn maar wat blij met deze nieuwelingen 
en ze doet ’t ook super, dat mag gezegd worden.

Als laatste Wouter, aan wie ik tevens de pen wil doorgeven, 
want hij is het aanspreekpunt voor wat de wagenbouw betreft. 
Gek op z’n auto, trots op z’n vrouwtje en ontzettend gek op 
bier. Wouter, succes met het schrijven volgend jaar. Mij is het 
dit jaar ook gelukt (met een beetje hulp). 

Tja, en dan krijg je de pen doorgegeven van Gijs 
Brunink en dan weet je bij God niet wat je moet 
schrijven. Daarom ging ik op een doordeweekse 
maandag op de koffie aan de Van Diepenbroekstraat 
om maar eens even wat op papier te zetten. En waar 
moet je het dan over hebben? Juist, de wagenbouw. En 
wat is er mooier om iedereen er eens even bij te halen. 
Want die jongens van de wagenbouw, dat is een apart 
stel bij elkaar. 

Laten we bijvoorbeeld eens beginnen bij Bjorn Niemeijer, die 
dit jaar zichzelf Metslepper mocht noemen. Want da’s wel 
wat anders als “Grillmeister”, zijn bijnaam. Die Bjorn denkt 
namelijk de hele dag aan eten, net als zijn kleine broertje Lars: 
inmiddels derde generatie fanatiek wagenbouw lid. De hele 
familie Niemeijer neemt de wagenbouw over hoor en daar 
zijn we maar wat blij mee. Zo ook Niek Niemeijer, die bij de 
wagenbouw ook elke dag te vinden is in de hoogtijden. Maar 
die Niek, die is zo onhandig. Hij heeft altijd wat: dan slijpt hij 
zichzelf met de slijptol, dan springt hij van de wagen af en 
heeft hij z’n hand kapot. Ach ja, wij kunnen d’r wel om lachen. 
Niek is altijd samen met Dion, je weet wel, van dat liedje: “Die 
kleine Merel is mijn vriend”. Dion is er altijd als eerst, maar 
gaat ook altijd als laatste weer weg.

En dan heb je nog Niels Kuipers. Over hem kan ik nu eigenlijk 
geen vervelende dingen noemen, want zijn ouders zijn een 
belangrijke sponsor van de vereniging. Alhoewel ik hem liever 
ook geen veren in de reet wil steken, want anders gaat hij naast 
z’n schoenen lopen. Maar Niels is handig met de kraan, daar 
sta ik van te kijken. Net zoals Thijs Heerdink, alias “Walter”, 
handig is met de trekker. Met zijn geniepige lach staat die dag 
en nacht voor de wagenbouw klaar, mooi is dat. 

Een oude rot in het vak is Michel Veldhuis. Hij is de enige die 
onder spanning werkt, want hij is de elektricien van de wagen. 
Hij zorgde er dit jaar voor dat al die koppen zo mooi draaiden, 
en dat doet-ie in z’n eentje, knap hoor. Zo’n andere Michel die 
nog steeds bij de wagenbouw zit is Michel Oude Vrielink. Hij 

Robin Beld
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Thema
Zoals elk jaar is het weer een hele opgave 
om met een origineel thema op de 
proppen te komen voor de optochten. 
Want zowel de kledingcommissie als de 
wagenbouw moet er goed mee uit de 
voeten kunnen. Nou moeten we eerlijk 
toegeven dat dat dit jaar aardig goed gelukt 
is en dat er al snel overeenstemming was 
over het thema: “De Hènige Slepvèènt 
in Willy Wonka’s wondere Wereld”. 
We zouden allemaal als Willy Wonka 
verkleed gaan, de allerkleinsten als de 
Oempa Loempa’s en wagen zou worden 
omgetoverd naar de chocoladefabriek van 
Willy Wonka.

Langeveen
Zo gezegd, zo gedaan. Na maanden van 
voorbereiding in de nieuwe loods bij de 
Witte en in de recreatiezaal bij Heintje, 
stondenwe 23 februari paraat bij de eerste 
optocht, in dit keer, Langeveen!

De wagen was er klaar voor en draaide aan 
alle kanten en de optochtlopers liepen in 
een keurig pak met mooie schmink. We 
werden in Langeveen met open armen 
ontvangen en we wonnen zelfs een prijs! 
Dus of het voor herhaling vatbaar was? 
Absoluut!

Ootmarsum & Geesteren
Daarnaast liepen we uiteraard ook weer 
mee in Ootmarsum en Geesteren. Sterk 
vertegenwoordig met zo’n 170 (!) Willy 
Wonka’s en Oempaloempa’s. Iedereen 
met een creatief geknutseld snoepje 
in zijn of haar hand en zelfs emmers 
met echte eetbare snoepjes erin die we 
gekregen hadden van Haribo (waar we 
de week ervoor nog een koerier hebben 
laten afrijden naar Breda)! Gek genoeg, 
en ja laten we het maar gewoon ronduit 
zeggen, wonnen we in Ootmarsum geen 
prijs. De teleurstelling was er, maar er 
werd er zeker niet minder om gefeest. En 

zo geschiedde het dan ook dat iedereen 
weer fris en fruitig (nou ja, sommigen 
dan), zondagochtend om 7 uur weer hun 
mannetje stonden bij het schminken. 
En wat was het opnieuw een geweldige 
optocht in Geesteren. De borrels vloeiden 
in de Geermanstraat dan ook rijkelijk 
en uiteraard wachtten bij Jeanette de 
frikandellen weer met smart op ons.

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.
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Clubvan 50
Leden van de club van 50 per 
1 april 2019

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

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 

an 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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De Hofauto 
en zijn grote broer!

van ‘t joar

Zoals ieder jaar heeft het trio van de HSV een mooie 
hofauto ter beschikking. Ook dit jaar had Ben van der Aa 
een super mooie hofauto voor het trio kunnen regelen en 
het was er ook nog èèn die precies bij onze hoogheid paste. 
Een dikke rooie bolide op maat gemaakt voor onze Op-
perslepster Lieke de 1e, welke gepiloteerd werd door Jorike 
van de Keemper. Een goeie hofchauffeur mag natuurlijk 
niet ontbreken tijdens de carnavalsperiode. Ben van der 
Aa ontzettend bedankt voor het beschikbaar stellen van de 
hofauto!! 

En toch was er dit jaar iets anders wat ook de aandacht 
trok… want onze Opperslepster die opgegroeid is op een 
grote boerderij in Oud Ootmarsum en nu in het dorpje 
Vasse woont, had natuurlijk niet genoeg aan alleen een 
hofauto. Want hiermee is Vasse met alle zandwegen in de 
winter niet bereikbaar. Dus moest er ook iets anders bij 
komen waar haar huis wel bereikbaar mee was en hiermee 
had Opperslepster Lieke een primeur in Nederland… een 
echte hoftrekker!! En natuurlijk niet zomaar een, nee een 
trekker waar zelfs de “grote” boeren jaloers op waren.  Waar 
normaal al veel over trekkers gepraat wordt onder de boer-
en… ging het dit carnaval nergens anders meer over. Maar 
zo’n trekker komt natuurlijk niet zomaar aan waaien… We 
willen ook Postel ontzettend bedanken voor het beschik-
baar stellen van deze hoftrekker!!

Zoals jullie weten reiken we elk jaar een bloemetje 
uit aan de Slepper van ’t joar… Nou dit jaar doen 
we dat helemaal anders! Dit jaar reiken we geen 
bloemetje uit, maar een machtig mooi bierpakket. 
U zult wel denken, waarom nu ineens een 
bierpakket? Nou, gewoon omdat deze Slepper van 
’t joar dit echt verdiend heeft. 

De Slepper van ’t joar is namelijk niemand minder dan 
Johnny Arends. “En waarom dan wel?” hoor ik u denken… 
We zien Johnny toch nooit tijdens carnaval en in de 
‘Slobberkoning top 50’ staat hij helemaal niet in. Wat is 
er dan zo speciaal aan Johnny dat hij Slepper van ’t jaar is 
geworden? 

Nou, u weet vast nog wel dat de HSV een prachtige 
wagenbouw loods heeft kunnen bouwen. Dit is natuurlijk 
niet vanzelf gegaan. Nee, dit is met vele vakkundige en 
ook wel minder vakkundige mensen gerealiseerd. Maar 
als er èèn iemand is die er bloed, zweet en tranen in heeft 
zitten, dan is het Johnny wel!!!  Een echte vakman die 
misschien wel de meeste uren aan heeft gewerkt. We zijn 
hem hier als vereniging natuurlijk heel erg dankbaar voor!

Slepper
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Ruo actie
De oplossing

Zoals elk jaar geven we voor de opkomst een RUO (raad uw Opperslepper) actie uit 
waarin afbeeldingen staan die overduidelijk maken wie de nieuwe Opperslepper gaat 
worden. Tot onze grote verbazing wordt in de wandelgangen wel eens gezegd dat 
er lukraak plaatjes op internet worden gezocht. Om deze fabel ook dit jaar weer te 
ontkrachten, zullen we namens de Opperslepcommissie wederomde gedachte achter de 
afbeeldingen geven.

Het vogeltje
Zoals de meeste wel weten is dit het logo van Twitter. Wat niet iedereen weet is dat Lieke een vrij actief 
verleden heeft op Twitter (@liekedewitte) Maar liefst 2575 !!!! Twitterberichten heeft ze ooit online 
gegooid. Geweldige informatieve berichten zoals:  “ Aaaaaan t ontbijt” -- “Lekker kopje soep” -- 
“Chilln” en “Ik word niet goed van mezelf” heeft ze met de mensheid gedeeld.

Het kroontje
Uiteraard staat de letter 20 op de 20e Opperslepper van c.v. de Hènige Slepveent. Daarnaast is Lieke 
ook een “twintiger”. Het kroontje slaat op broerlief Stef de Witte. Zeer gerespecteerd Slobberkoning. 
Een titel waarvoor hij jaarlijks in aanmerking komt. Wat bijna niemand in de gaten had, was de kleur van 
de 20. Deze was bewust in het roze. Toch wel een overduidelijke verwijzing naar de eerste vrouwelijke 
Opperslepster.

Sneeuwpoppen
Sneeuwpoppen zijn altijd ...... precies WIT. Lieke de Witte. Daarnaast waren er 3 poppen. Zo hebben Jan 
en Carolien ook 3 kinderen. Stef, Lieke en Juliet.

Dienblad
Jarenlang heeft Lieke gewerkt als serveerster bij onze residentie Vakantiepark de Witte Berg. Het gene 
wat in dit geval op het dienblad staat, is iets waarvan ze zelf ook nog wel eens wil nuttigen.

Voetbal:
Jarenlang was Lieke sterspeelster bij Kosc vrouwen 1. Het kwam meer dan eens voor dat Lieke een 
hattrick maakte. Vandaar de 3 ballen. De ambitie om ooit de allereerste Opperslepster te worden, 
verhinderde dat ze daadwerkelijk kon doorbreken op het profniveau. 
Kortom overduidelijke aanwijzingen die rechtstreeks doorverwezen naar Opperslepster 
Lieke 1. 

Op wonderbaarlijke wijze was er echter niemand die het goede antwoord kon geven. Wel zat men er 
dicht in de buurt want de meest genoemde naam was uiteindelijk….. Jan de Witte. Oud Opperslepper 
Stefan weet dat de Opperslepcommissie meerdere vergaderingen nodig heeft om tot deze grandioze 
hints te komen. Hij kwam dan dit jaar ook met het meest ludieke antwoord.  5 pagina’s, inclusief 
inhoudsopgave.

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



Opkomst
Het is Siepelmarkt vanavond en ik sta nietsvermoedend 
mijn Hugo (of was ’t nou Apfelkorn?) slok voor slok naar 
binnen te hijsen. Hij smaakt weer aardig goed vanavond. 
Maar dat doet die eigenlijk altijd wel. Hoe zou het leven 
toch zijn zonder Hugo? (Hugo: (de; m; meervoud: Hugo’s) 
drank uit gegist druivensap met allerlei zoetsappigheden 
erdoor). Ah kijk aan, daar hebben we de altijd goed 
gemutste Niek van de Küper! Wat zal die nou weer te 
zeuren hebben?

5 minuten later
Niek loopt weg en ik blijf verbouwereerd achter. Heb ik dit 
wel goed gehoord? Ze willen mij als allereerste vrouwelijke 
Opperslepster van de Hènige Slepvèènt. Hoe bedenken ze het! 
O mijn god, wat moet ik nou? Durf ik dat wel? Gaan ze me niet 
raar aankijken? Wat moet ik dan aantrekken? Help! Ik merk dat ik 
flabbergasted ben en bedenk me dat ik deze avond ook nog moet 
doen alsof er niks aan mij gevraagd is. Waar is m’n pakje peuken 
gebleven? En m’n Hugo? WAAR IS MIJN HUGO?!

4 maanden later
Het is donderdagavond en we zitten gezellig koffie te drinken met 
de naaiclub. Het is een drukke avond en ik ben de hele avond al 
druk bezig met de administratie. Dan vraagt Jorike, onder het 
genot van een kopje thee, opeens “out of the blue” aan mij: “Lieke, 
jij kunt ook wel Opperslepper worden he? Die cape hebben ze bij 
Toon nog steeds niet opgehaald, dat betekent misschien wel dat er 
een vrouw aan het roer staat!” Mijn adem stokt in mijn keel. Wat? 
Is die Jorike niet goed wijs? Zou ze me misschien doorhebben. Wat 
moet ik nou zeggen? Hoe kan ze het nou doorhebben? Heb ik me 
verdacht gedragen? EN HOEZO HEBBEN ZE DIE CAPE NIET 
OPGEHAALD. “Jo Lieke, je blijft wel verdacht stil. Jij wordt het 
he, ik wist het.“

5 maanden later
Het is zaterdagmiddag 18 januari en ik ben zo zenuwachtig 
dat ik niet eens meer weet hoe mijn toekomstige Metsleppers 
heten. Oja toch wel, Wouter en Bjorn. Want de grap is, dat ik 
vanavond als eerste vrouwelijke Opperslepster er uit kom. En dat 
weet bijna niemand. Wiebelend oefen ik mijn speech nog eens. 
“Hèèèèèèèèèèèènige Slepvèènt en ..”

Zaterdag 18 januari, paar minuten voor de opkomst
Hier zit ik dan, samen met Marloes boven in het huisje op de 
Witte Berg. We zitten in het pikkedonker en we horen beneden 
de Road lachen en zingen. Ik moet daar zo ook heen, want daar 
zal zo eerst de bekendmaking zijn aan de Sleppersroad. Niemand, 
maar dan ook niemand verwacht dat ik zo uit die deur ga komen 
(behalve Jorike misschien). Mijn zenuwen zijn gelukkig wel gezakt 
en ik gooi wat wijntjes achterover. Ik zie er tiptop uit, al zeg ik het 
zelf. Nageltjes gelakt, een overdosis parfum heb ik op gespoten, 
een lekker strak make-uppie: ik ben er helemaal klaar voor. Straks 
het podium op, ik heb er zoveel zin in! Hopelijk scheur ik niet uit 
m’n panty.

Zondagochtend 19 januari
Ik lig in bed en word langzaam wakker. Mijn telefoon staat 
roodgloeiend van de appjes, telefoontjes, felicitaties, noem het 
maar op. Ze willen mij allemaal spreken. Ik ben gewoon de eerste 
vrouwelijke hoogheid in Twente, wat een kick! En wat reageerde 
de zaal geweldig! Ik denk aan mijn trotse familie, mijn broer die zijn 
lach niet op kon, Jorike en Maureen, mijn vriendinnen… Iedereen 
reageerde overdonderd, maar o zo enthousiast. Wat was het een 
fantastisch feest. En de rest van het carnaval moet nog komen!  

door de ogen van de Opperslepster
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“DISSE 2 SPEKNEKK’N KIEKT NIG ZO NAUW

DIT JOAR WÖDT HÈNIG SLEVÈÈNTLAAND REGEERT 

DEUR NE VROUW!”

Trio 2019
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Wat was jullie hoogtepunt van het carnaval?
De opkomst, absoluut. Omdat je daar met zijn allen naar toe leeft en werkt een aantal maanden. En 
dan is de reactie van familie, carnavalsleden en de zaal heel erg leuk.
Lieke: Hoe was het om de eerste vrouwelijke opperslepster te zijn?
Fantastisch. Ik vond het heel bijzonder om de eer te hebben om als eerste vrouw daar te mogen 
staan. Het is ook heel goed ontvangen door de vereniging dus dat deed mij ook goed. 

Zou jij het weer doen Lieke? 
Ja. Mochten ze mij weer vragen, dan zou ik er zeker over nadenken.

Bjorn en Wouter; Hoe vonden jullie het om Lieke als aanvoerster te hebben van het trio?
Bjorn: ik heb zoals velen wel weten, altijd gedroomd om met Lieke in het trio te zitten. Dat deze 
droom uit is gekomen is voor mij een fantastische ervaring geweest. Dat zij dan ook nog, ons mag 
leiden door deze knotsgekke periode was als een kers op de taart. Ze kon goed van het woord en 
dulde geen tegenspraak van de metsleppers, de sleppersroad en de oale garde.
Wouter: ik ben het helemaal met Bjorn eens. Helaas had zij mij helemaal onder de duim. Annemiek 
kan mij heel wat beter onder controle houden na de carnaval. Hiervoor is Annemiek nog dagelijks 
dankbaar.

Wanneer zijn jullie gevraagd of jullie in het trio wilden? 
Lieke: 1 september 2018 tijdens het zomercarnaval van de Henigé Slepvéént achter de draaitafel ben 
ik gevraagd of ik opperslepster wilde worden. 
Wouter en Bjorn: Tijdens de Twentse piraten party in Rossum halverwege de avond. Toen hadden wij 
al behoorlijk wat bier gedronken. Helaas waren wij beiden op ons zwakst. Hier een tip voor mensen 
die niet in het trio willen: ga het hele jaar door op tijd naar huis. 

Hoe kwamen jullie aan een hoftrekker?
De voorzitter heeft dat als verrassing geregeld. De sponsor Postel heeft deze ter beschikking gesteld. 
Wij waren er, erg blij mee en vonden het heel gaaf. Helemaal gaaf was, dat wij met deze trekker naar 
de sleuteloverdracht zijn gereden om hem daar op het plein te parkeren. 

Wat was jullie dieptepunt van het carnaval?
Bjorn: Elke dag dat we wakker werden. Waarop Lieke vraagt: Bjorn heb je nog een blauwtje gelopen 
dit carnaval. Je stond soms uren met meisjes te praten. Is er niets gebeurd? Bjorn: Dat weet niemand 
behalve ik. Wouter beaamt het verhaal van Lieke; we waren Bjorn soms uren kwijt. Dan kwam hij 
terug met verwilderd haar en was hij helemaal buiten adem. Hierop krijgt Bjorn een rode kleur en 
sommeert dat wij doorgaan met de volgende vraag. 

Is er nog iemand van jullie geblesseerd geraakt?
Lieke: met gala op vrijdagavond. Toen ben ik door mijn enkel gegaan. Bjorn; ik met ook met het gala 
door mijn knie gegaan; dit om Lieke te vergezellen in de lappenmand. 

Willen jullie zelf nog wat zeggen?
Wij willen Jan en Carolien de Witte, Annemiek (vriend van Wouter) bedanken voor het ophalen en 
thuisbrengen van ons s`nachts. Dit was helaas nodig omdat Jorieke van de Keemper daartoe niet in 
staat was. Daarnaast willen wij de vereniging bedanken voor het mogelijk maken van dit trio en de 
sponsoren voor hun financiële en materiele bijdrage. 

Interview Trio
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De Opperslepster De Metsleppers

Naam: 
Lieke de Witte
Bijnaam: 
Lieks, Liek, LDW, Weiserin
Hobby`s: 
Bootcampen, fotograferen, winkelen, 
uitgaan en borrels drinken.
Reageer kort op:
Oale garde ole! 
Daar zit ik dus nu bij in! Wat een feest!
Teun Hemme slobberkoning: 
Ik weet niet zo goed wat ik daar op moet 
zeggen…. Trots op onze Teun.
Volgend jaar top 3 in de grote optocht 
van Langeveen: 
Dat zou super zijn!

Lieke I
HE IS NE EERSTE OPPERSLEPPER 
WAT ‘T MET TWEE POASKEALS DÖT

HE KUIERT HEELN DAG DEUR EN 
KAN GEN VIEF MINUUT’N STIL WÈÈN

HET IS EEN PIONIER
IN ÈENIG SLEPVÈÈNT LAAND

ad

vb Naam: 
Wouter Oude Vrielink
Bijnaam: 
Minibats
Hobby`s: 
klootschieten, padvinderij, bier drinken 
en uitgaan.
Reageer kort op:
Oale garde ole! 
Wat een geweldige club
Teun Hemme slobberkoning: 
Dat die man dat kan
Volgend jaar top 3 in de grote optocht 
van Langeveen: 
Gaan we proberen, toch?

Naam: 
Bjorn Niemeijer
Bijnaam: 
Meijer, grillmeister, streu, breedheid
Hobby`s: 
Waterpolo, klootschieten, trekkers (met 
ploeg), stappen met de boys..
Reageer kort op:
Oale garde ole! 
Rare maar leuke club mensen
Teun Hemme slobberkoning: 
Jammer dat hij zijn half liter niet op kon 
drinken.
Volgend jaar top 3 in de grote optocht 
van Langeveen: 
Je moet toch altijd een doel voor ogen 
houden.

Wouter

Bjorn
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Whatsapp
Lieke 13:38

Lieke 21:26

Lieke 21:27

Lieke 21:30

Lieke 21:33

Lieke 13:42

Lieke 13:39

Lieke 13:46

Marloes 13:38

Marloes 13:45

Marloes 21:26

Marloes 21:27

Marloes 21:32

Marloes 21:38

Marloes 13:39

Marloes 13:51

Marloes, met welke smoes gaan we naar achter vanavond?

Ik zit nu op de wc. 

Ja ik bedoel dat jij nu zo moet komen zodat we samen weg kunnen glippen.

Waar ben je? Ik word opgehouden door Carli en ik kom niet weg. Help. Die kuiert maar vedan.

Gelukt. Bedankt voor de tip. Wat moet ik ook zonder je! Waar ben je nu?

Ondertussen: 2 gemiste oproepen van Maureen

Gert Smoes?

Nee joh, ik bedoel: hoe ontkomen we aan Maureen en Jorike als we naar het huisje gaan om me om te kleden?

Jij gaat naar de wc en ik ga opeens weg zonder dat iemand dat door heeft.

Oké, pff ik ben zo zenuwachtig.

Nergens voor nodig, er staat maar 700 man in die zaal.

Heb je hulp nodig?

Ooh zo bedoel je. Oké ik ga nu naar buiten.

Zeg dat Jan Hunder haar zoekt in de tent. 

Klein logistiek probleempje, maar ik sta nu op jou te wachten in de bosjes bij het nieuwe zwembad.

Bedankt voor de opbeurende woorden. Maar jij hebt die sleutel van dat huisje nodig. 

Die moet je ophalen bij Laurens. STIEKEM!!!!!

Hey, als iemand iets stiekem kan ben ik dat wel he. 

Heb al een half jaar voor me moeten houden dat jij Opperslepster wordt, dan lukt me dit ook wel.
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gesprek (waargebeurd)

Nieuw in de road

Wat is je leeftijd en woonplaats?
18 jaar, woonplaats Ootmarsum
Relatiestatus
Vrijgezellig
Wat was afgelopen carnaval volgens jou het mooiste 
feest en waarom?
Alle carnavalsfeesten zijn mooi , met de Slepvèènt is het 
altijd feest!
Welk feest moet er nog op de agenda komen van de 
HSV? 
Tirolerfest
Wie is volgens jou de koning/koningin van het 
carnaval vieren; 
Dion Nijhuis
Welke commissie heeft de HSV nog nodig; 
Tirolerfestcommissie
Als je een superheld zou kunnen zijn, wie zou je dan 
willen zijn?
Toenman
Welke dag is de mooiste dag van de week  en 
waarom? 
Maandag, want dan kunnen we weer heerlijk aan het werk
Waar denk je het meest aan op de wc?
Of die niet verstopt raakt 
Welk bier is volgens jou het beste bier dat er is?
Grolsch natuurlijk!
Frikandel of kroket?
Frikandel
Kat of hond?
Hond
Saus erop of ernaast?
Ernaast
Licht of donker?
Licht
Zomer of winter?
Zomer

Wat is je leeftijd en woonplaats?
22 jaar, woonplaats Ootmarsum
Relatiestatus
Vrijgezel
Wat was afgelopen carnaval volgens jou het mooiste 
feest en waarom?
Dweilen, overal langs gaan en een paar drinken is altijd wel 
gezellig
Welk feest moet er nog op de agenda komen van de 
HSV? 
We gaan al naar de leukste feesten 
Wie is volgens jou de koning/koningin van het 
carnaval vieren; 
Teun Hemme 
Welke commissie heeft de HSV nog nodig; 
Statiegeld commissie 
Als je een superheld zou kunnen zijn, wie zou je dan 
willen zijn?
Superman; vliegen is wel handig, dan hoef je niet te fietsen
Welke dag is de mooiste dag van de week  en 
waarom? 
Dinsdag die is het verste weg van de maandag
Waar denk je het meest aan op de wc?
Ik zit altijd op mijn telefoon
Welk bier is volgens jou het beste bier dat er is?
Grolsch
Frikandel of kroket?
Frikandel
Kat of hond?
Hond
Saus erop of ernaast?
Ernaast
Licht of donker?
Licht
Zomer of winter?
Zomer

Thijs HeerdinkDion Nijhuis
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11 jaar terug...
CarnavalsvoerSTAMPPOT!

EET SMAKELIJK!

Alaaf! Of toch houdoe? 
Carnaval is een tijd van 
gezelligheid, feest en... 
lekker eten tussendoor. 
Want waarom naar een 
snackbar gaan als je je 
stevige trek ook kunt stillen 
met homemade lekkers 
uit je eigen keuken? Van 
Limburgse Nonnevot tot 
Bossche bol, van frikandel 
tot worstenbroodje. Maar 
het beste kun je toch de 
hele avond feesten op een 
lekkere stamppot!

600 gr kruimige aardappels
400 gr andijvie
100 ml melk
Klont boter
peper en zout
250 gr spekjes
1 ui

Kook de aardappels gaar in 15 tot 20 minuten. Bak 
ondertussen de spekjes en de fijn gesneden ui in een 
droge koekenpan. Giet de aardappels af en stamp ze fijn 
met een stamper. Giet een flinke scheut warme melk 
er bij, klontje boter, snuf peper en eventueel zout. Voeg 
de andijvie beetje bij beetje toe en roer goed door tot 
alles goed gemengd is. Laat nog een paar min zachtjes 
door verwarmen zodat de andijvie wat slinkt. Schep als 
laatste de spekjes en ui er door of er over. Lekker met 
wat appelmoes.

Ingredienten Bereiding
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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
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Carnavalsvereniging De Hènige Slèpvèènt 
te Oud Ootmarsum

Secretariaat
Denekamperweg 186 
7661 RL Vasse

De Noaproat wordt gestuurd aan alle leden van C.V. 
De Hènige Slèpvèènt. 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: henigeslepveent.nl

Uitgever
C.V. De Hènige Slèpvèènt

Redactie
Rudy Groeneveld    - Tekstschrijver
Roel Eppink  - Advertentiebeleid
Bram Beld  - Tektschrijver
Dirk Hunder  - Tektschrijver
Niek Heerink  -  Tekstschrijver
Leon Meijer  - Tektschrijver
Andras Koops  -  Voorzitter
Robin Bonnes  - Tekstschrijver
Stefan Oude Nijhuis - Tektschrijver
Jeroen Oude Nijhuis - Tektschrijver
Krijn de Vries  - Tektschrijver
Gert Smoes  - Middenpagina 
Marloes Weghorst - Vormgeving
Jeanine oude Luttikhuis Vormgeving
Noah Noppert   Vormgeving
Robbin Beld  - Gastschrijver
Henk Heerdink  - Gastschrijver
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Colofon

Achttiende jaargang

Eerste druk

Augustus 2019



Colofon

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

WEES ALTIJD UP TO DATE!

Tot volgend jaar


