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TROTSE RESIDENTIE VAN DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT

•a la carte dineren
•lunchen
•borrelen
•binnen- en buitenspeeltuin
•warm- en koud buffetten
•barbecues
•feestjes
en nog véél meer!

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

Inhoudsopgave
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Voorwoord

Door de voorzitter

De Noaproat van het jaar 2020, een terugblik op weer een mooi carnavalsjaar! Er is wat afgefeest de
afgelopen carnavalsperiode. Gezelligheid ten top, dat zeker. Maar nu, nu zitten we even in een onzekere tijd.
Carnaval is voorbij en de wereld wordt geteisterd door het
coronavirus. Iets wat eenieder die dit leest hopelijk nog
nooit heeft meegemaakt. Voor het sociale leven een grote
verandering. Geen feesten, vergaderingen, bijeenkomsten,
etc. Een heel bijzondere tijd. Ook voor vele bedrijven
heeft het coronavirus een enorme impact. Bedrijven die
ook verenigingen zoals die van ons al jaren steunen. Wij
kunnen niet zonder hen en daarom wensen wij eenieder
veel sterkte de komende tijd. Ook gaan onze gedachten uit
naar iedereen die om wat voor reden dan ook met dit virus
te maken heeft of heeft gehad. Sterkte!
Positieve blik
Vooral nu kijken we graag met een positieve blik terug op
het afgelopen carnavalsjaar. We zijn ook vorig jaar weer
op tijd begonnen met het bouwen van een wagen en het
maken van de pakken. We kunnen trots zijn op de grote
groep mensen die elk jaar weer bij elkaar zit en vele uurtjes
spendeerd met het maken van kledingstukken en attributen.
Dit geldt natuurlijk ook voor het gazen, plakken of schilderen
van de wagen. Dit jaar waren er wéér wederom meer
mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken.
Opkomst 2020
Naast het voorbereiden van de optochten was er genoeg
tijd om samen met onze zusterverenigingen en allerlei
andere verenigingen uit de omgeving het glas te heffen
tijdens de opkomsten. In groten getale zijn we op pad
geweest totdat onze eigen opkomst op de agenda stond.
De opkomst van de 21e Opperslepper en zijn Metsleppers.
Natuurlijk weer bie Heintje op de camping, alleen wel op een
nieuw plekje. Zeg maar gerust een nieuwe ‘plek’, want er
werd een grote tent neergezet die perfect was ingericht. De
opkomst verliep dan ook super op deze nieuwe locatie! Het
trio bestaande uit Opperslepper Kay Bolk en Metsleppers
Vincent Hulst en Stef Schuurman kwamen die avond naar
voren. Vol gas gingen ze de carnavalsperiode door. Kay
had al wat ervaring opgedaan in 2014 en dat was te zien.
Ook dit jaar heeft het trio samen met zijn achterban menig
feestje gevierd. Het was weer een mooi trio, top!

Gala
In die mooie grote tent Bie Heintje vonden ook de
gala-avonden plaats. De dames en heren die het gala
organiseren zijn er in geslaagd om een prachtig decor neer
te zetten waar de artiesten hun moves hebben kunnen
laten zien. Al met al erg goed voor mekaar. De artiesten
en galacommissieleden mogen trots zijn op wat zij deze
avonden hebben neergezet!
Optochten
Net als voorgaande jaren waren de pakken voor de
optochten weer uitverkocht. Erg veel carnavalsvierders
hadden zich opgegeven om maar liefst vier optochten te
gaan lopen. Ja inderdaad, er was zoveel animo om mee te
lopen, dat we hebben gekozen aan vier optochten mee te
doen! Allereerst Langeveen, waar er direct een mooie prijs
werd binnengesleept. Nog geen dag later stond Albergen op
het programma, maar deze werd jammergenoeg afgelast
vanwege de slechte weersomstandigheden. Helaas voor de
fanatieke optochtlopers, een klein gelukje voor de uitslapers.
Een weekje later haalden we zelfs de 1ste prijs binnen
tijdens de optocht in Ootmarsum. Hartstikke mooi werk!
Nog één optocht te gaan. Geesteren. Om 6.00u ’s ochtends
ging de telefoon. De schminkdames stonden alweer klaar
om iedereen gereed te maken voor de optochten, maar
ook hier gooide het slechte weer roet in het eten. Ook deze
optocht werd afgelast. De ‘schade’ werd op Rosenmontag
ingehaald. In groten getale vertrokken we vanaf Heintje
naar het Spekscheeters Speklappn Rosenmontag Vorund Nachmittag-Spektakel. Ook op dweildinsdag was de
opkomst weer groots. En zo kwam er alweer een einde aan
een bijzonder, maar wederom zeer geslaagd carnavalsjaar!
Op naar een nieuw, óók heel bijzonder jaar; het 22-jarige
jubileumjaar van C.V. de Hènige Slepvèènt! Ik wens iedereen
een plezierige, maar bovenal gezonde zomer toe. Hoalt oe
good en tot took’n joar!

Roel Eppink
Noaproat 2020
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Ode aan onze
Burgervader Jan van de Roatger

In memoriam: Jan van de Roatger
Op 7 november 2019 bereikt ons het droevige bericht
dat Jan van de Roatger, onze eigen burgervader,
is ontvallen. Jan heeft altijd een hele speciale rol
gespeeld in de gemeenschap in Oud Ootmarsum
en met name ook binnen de Hènige Slepvèènt. Hij
was natuurlijk de eerste residentiehouder en stond
ook aan het begin van het officieel opstarten van de
vereniging. Maar hij was ook onze burgervader die
ieder jaar nog steeds symbolisch de ‘sleutel’ van Oud
Ootmarsum aan de Opperslepper overhandigde op
een van de gala-avonden.
Een drukke, maar gezellige avond
We schrijven januari 2000, Jan van de Roatger kwam
bij Frans van de Küper in de keuken met de opmerking
dat “een poar van de vèènt geern een carnavalsfeeske
woll’n gemm’n. Wat mok d’r toch met?” Frans zei dat
Jan dat gewoon door moest laten gaan en dat hij
en Elly hem wel zouden helpen mocht het te druk
worden. Te druk dat werd het. Het was een drukke en
gezellige avond en Jan en Gerry hadden nog niet vaak
zoiets meegemaakt in hun café. De jaren erop werd
het feest groter en groter en Jan en Gerry hielpen
ons daar waar ze konden. Hun café, woonkamer,
etc. alles stond tot onze beschikking. Jan genoot
hiervan met volle teugen. Het was toch ook wel weer
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spannend ieder jaar, helemaal met een bepaalde plek
waar de vloer steeds verder met de muziek mee begon
te deinen, uiteindelijk is er niemand doorgezakt, maar
dat had niet veel gescheeld.
Dankbaar
Wat als Jan en Gerry van de Roatger ons nooit in de
gelegenheid hadden gesteld om de vereniging te starten
bij hun in het café? Wat als zij daar niet zo enthousiast
op in hadden gespeeld? Dan hadden we nu niet een
van de grootste opkomsten uit de regio mogen vieren,
inmiddels Bie Heintje. Met speciale dank aan Jan van
de Roatger viert onze vereniging aankomend jaar haar
tweede jubileum. Volledig in bloei, met echt alles erop
en eraan. En dat allemaal omdat “dee poar vèènt, bie
Jan en Gerry dat ene feeske mocht’n hoal’n.”

Burgervader onmeunig
bedankt!
Proost!

De Opening
Residentie
Een gezellige start van het carnavalsjaar van C.V. de Hènige Slepvèènt, dat is de opening van onze residentie bij
Vakantiepark De Witte Berg. Deze avond staat natuurlijk ook in het teken van de kaartverkoop voor de gala-avonden.
Er staat dan ook al ruim op tijd een rij om de kaarten voor de juiste plekken te bemachtigen. Eenmaal binnen en met
een nummertje voor de kaartverkoop op zak is de rust vlot wedergekeerd. Iedereen staat gemoedelijk aan het schap
of aan een praattafel met een biertje of wijntje in de hand. Jong en oud loopt door elkaar en er heerst een gemoedelijk
sfeertje. Dit is hoe carnaval hoort te zijn, gezelligheid voor iedereen.
Om 20.30 uur is het moment daar. De kaartverkoop gaat beginnen. Deze militaire operatie staat onder de strakke
leiding van onze penningmeester Jorrit Lubbers, Daan Brunink, Dirk Hunder en Hanneke Luttikhuis. Per tiental mogen
enthousiastelingen voor het verkoop tribunaal verschijnen. Vakkundig kan iedereen de juiste plaatsen kiezen (of
worden ze er naar toe gedirigeerd), worden de juiste kaartjes (nou ja juist…) overhandigd en het geld geïnt. Het
lijkt zowaar een geoliede machine. Na een uurtje is iedereen dan ook voorzien van de kaartjes en zijn er enkel nog
tevreden gezichten te zien. Vooral bij de penningmeester, die heeft de kas van de vereniging weer flink gespekt deze
avond.
We zouden het bijna vergeten, maar bij deze avond hoort natuurlijk ook nog een klein officieel moment. De residentie
moet nog worden geopend, anders kunnen we dit carnavalsjaar niet van start gaan. Onze voorzitter Roel Eppink
neemt de microfoon en spreekt de menigte toe. Enkel lovende woorden zijn er voor de bezoekers. De uitbater van
Vakantiepark De Witte Berg, Laurens Heerdink alias Opperslepper Heintje I, moet zich bij de voorzitter melden. Hij
wordt uitgebreid in het zonnetje gezet, C.V. de Hènige Slepvèènt is zeer dankbaar om weer gebruik te kunnen maken
van deze fantastische locatie. Het carnaval kan nu echt losbarsten!
Met deze aftrap van het seizoen moet het wel goedkomen met het carnaval in 2020!

Noaproat 2020
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De gala's
Op het vakantiepark de Witte Berg, en tevens
de residentie van de Hènige Slepvèènt, stond in
2020 een tent groter dan ooit. De week eerder bij
de opkomst van de Opperslepper Kay Bolk met
zijn adjudanten Stef Schuurman en Vincent Hulst
was deze feesttempel al afgeladen vol met toch
ruim 1100 carnaval vierende mensen. Dit weekend
werd de tent ingericht voor het gala van deze Oud
Ootmarsumse carnavalsvereniging. Het werd
opnieuw een uniek gebeuren. Henk Heerink, de
spreekstalmeester, praatte het geheel vakkundig
aan elkaar en wist de zaal waar dat nodig was ook
stil te krijgen uit respect voor artiesten. Dat respect
was er zeer zeker, je kon een speld horen vallen,
toen Niek Heerink waarderende woorden uitsprak
voor Jan Luttikhuis, die onlangs was overleden. Het
applaus was tot in de hemel te horen.
Uiteraard begon het gala met de komst van het trio
onder leiding van de Bloasbrothers en de daanswichter.
Henk Heerink kondigde dit aan en zette de toon door
direct de actualiteit onder de loep te nemen. Regisseur
van het gala, Jeroen Oude Nijhuis, was na de opkomst
gevallen op een bruggetje in het park en brak zijn pols.
Roy Nieuwe Weme, ‘ooit’ Opperslepper, nu adjudant
van de Ridder van de Keistenen, Daan ter Horst, kreeg
nog maar eens te horen dat hij te vroeg als ‘overloper’
mag worden bestempeld. Daan ter Horst komt
trouwens van de Waterpönskes uit Tilligte en daarom
werd dit Keistenenduo omgedoopt tot Watervèènt en
getrakteerd op een paar flessen water. Na dit intro en
een filmpje, gemaakt door Stefan Oude Nijhuis, was
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Bron tekst: Inenomootmarsum
het volgende optreden voor het nieuwe trio. Zij hadden
een quiz in elkaar gezet en dat zorgde al direct voor de
eerste lachsalvo’s.
Een nieuwe lichting Dansweechter vermaakte het
publiek met de volgende act. De groep bestond uit
Sanne Wassink, Maartje Wesselink, Esmee Hutten,
Britt Broenink, Liz Nijhuis en Maud Veneklaas.
Robin Beld (Beldje) en Stef de Witte namen als
tennisspelers geen ‘racket’blad voor de mond. Man en
paard werden genoemd en zij zorgden mede daardoor
voor een hele vermakelijke bijdrage. Stefan Oude
Nijhuis en Robert Eppink vulden elkaar aan in hun
sketch doorspekt met woordspelingen en grappen.
Oud-Opperslepster Lieke de Witte kwam met haar
adjudanten Bjorn Niemeijer en Wouter Oude Vrielink op
het toneel met een swingende act, waardoor ook het
publiek volop in beweging kwam. Uiteraard werd Lieke
gevraagd om een reactie over het spraakmakende
interview van de Kadolstermennekes, waarin vrouwen
geen rol van betekenis speelden.
“Niet teveel woorden aan vuil maken,” was de reactie
van Lieke,” een carnavalsvereniging, die stil is blijven
staan in de tijd.” Die opmerking leverde haar veel
respons op uit de zaal. Het leidde er nog toe dat de
spreekstalmeester de Othmarridders opriep om tijdens
het jaarlijkse feestje met de Kadolstermennekes als
ludiek protest in vrouwenkleren te komen. Een
bijzonder optreden was er opnieuw van Gerald
Wassink. Dit keer niet met zijn vaste partner Robert
Kamphuis. Deze ruiter was van het paard gevallen en
had last van zijn ribben. Mick, alias Smikkel, Hesselink
nam deze rol over en al liggend op het toneel, maar in
beeld gevangen, zorgden ze voor hilarische

momenten. De zaal lag dubbel net als deze beide
artiesten, die liggend allerlei capriolen uithaalden. Een
doorslaand succes.
Dat mag ook zeker gezegd worden van een nieuw duo.
De voorgaande jaren stond Peter Veelers nog alleen
op het toneel, maar in de vorige editie kwam Nancy
Olde Kalter bij hem. Ze wilde ook graag op het Hènige
Slepvèènt podium staan. En ze vroeg of een duosketch
tot de mogelijkheden behoorde. Peter had daar wel oren
naar en liet weten contact op te nemen in juni 2019. Die
belofte kwam hij na en dat leidde tot een prachtige act
‘De aardappelschillers’ van Oud Ootmarsum. Het nieuwe
duo vulde elkaar prima aan en met hun uitspraken en
hun uitstaling zorgden ze voor een sketch vol humor dat
enorm gewaardeerd werd door het publiek. “Dat wief is
zo smerig dat a’j noar boet’n loopt ie de veut möt veeg’n,”
was één van de uitspraken.
Ook Nancy en Peter namen geen blad voor de mond en
versterkten hun act met filmpjes en aan het eind kwamen
Erik Morsink en Rob Olde Kalter nog op het podium om
deze act helemaal ‘af te maken’. Een heel mooi onderdeel
van dit gala.
Dat gold ook zeker weer voor de gebroeders Küper. Olaf,
Dennis en Niek zorgden voor één van de hoogtepunten
van dit gala. Prachtige teksten, veel variatie en een
zeer onderhoudende act, waarin Smikkel Hesselink tot
hoofdrolspeler werd gebombardeerd als koning/bisschop
Smikkel, die de nieuwe parochie van de Smikkelianen
aanvoerde. Er werd gebiecht en met harde worst en
bier werden je zonden vergeven. Opnieuw bleek dat
de geit en de kool bij de Hènige Slepvèènt niet worden
gespaard. Maar ook de serieuze noot, het eerbetoon aan
Jan Luttikhuis, past dan ook in een dergelijke bijdrage.
Een lach en een traan, zoals het leven vaak is, werden
prachtig gecombineerd.
Ook de Bloasbrothers hadden een belangrijke inbreng,
want wat is een gala zonder muziek. Dat bleek trouwens
ook uit het slotakkoord. Er ontstond een battle tussen
de ene helft van de zaal en de andere. Een NederlandDuitsland wedstrijd. Wat ging het er fanatiek aan toe.
Duitse schlagers werden afgewisseld met Nederlandse
hits, die gezongen werden door Paul Brookhuis, Carli
Bonke, Dennis Heerink en Femke Hesselink. De ene
helft zong mee met de Duitse nummers, de andere
helft met de Nederlandse, het publiek ging letterlijk
op de banken en het duurde lang voor de rust was
weergekeerd. Geen theepauze, want het feest ging
nog lang door, nadat Henk Heerink iedereen achter de
schermen en op het podium uitvoerig had bedankt. De
gala van de Hènige Slepvèènt blijft een uniek gebeuren
om mee te maken.
Noaproat 2020
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De opkomst
Hènige slepvèènt
Een nieuwe locatie, een grotere tent en nog meer
bezoekers. De opkomst van de 21ste Opperslepper was
één groot feest. Kosten nog moeite waren gespaard
om er een geweldig evenement van te maken. Een
grotere tent op een andere locatie op Vakantiepark De
Witte Berg, nieuwe parkeerplaats, duikers geplaatst,
rijplaten gelegd en een heus evenemententerrein
ingericht.
De avond begon nog rustig. Rond een uur of zeven/
acht verzamelden de Sleppersroad, het bestuur en
de Oale Garde zich in de feesttent. Niets wees nog op
de megadrukte die zou volgen. Biel, als bottelier, haalt
de eerste metertjes bier voor de Sleppersroad en Oale
Garde. Dat je daar beroemd mee kunt worden, dat had
toch niemand gedacht. Ze worden nietsvermoedend
opgeslobberd door de nieuwe Slobberkoning. Ook de
nieuwe Opperslepper loopt wat zenuwachtig in het
rond, al weet natuurlijk niemand op dat moment wie het
zal worden. Langzaam komt het feestgeweld op gang.
Bussen rijden af en aan om de feestgangers af te leveren.
De wittebergweg lijkt wel een busstation, rijen dik staan
de bussen geparkeerd. Je zou bijna op zoek gaan of lijntje
64 er ook nog tussenstaat.
Terwijl de kapellen nog druk staan te spelen is het eerste
officiële moment aangebroken. De Sleppersroad krijgt
te zien wie het nieuwe trio wordt. Heel sneaky verlaat
iedereen de tent. Nu goed opletten of er nog meer
mensen opeens de tent verlaten, zou verdacht kunnen
zijn natuurlijk. Een half uurtje later komen ze weer terug,
zichtbaar blij en tevreden. Het lijkt erop dat het nieuwe
trio de goedkeuring van de Sleppersroad kan verdragen.
Maar wie zou het zijn? De spanning loopt op.
Even voor de beeldvorming voor diegene die niet
zijn geweest, eeuwig zonde trouwens, de tent was
opgedeeld in een soort voorcafé en de feesttent. Het
voorcafé is bedoeld voor de anonieme drinkers en
alcoholisten. Je kunt zelf wel invullen wie hier allemaal
aan de bar stonden. Maar in dat voorcafé kwam je wel
cruciale informatie te weten. Wat doen de families Bolk
en Hulst hier gezamenlijk? Heel verdacht… Inmiddels ben
je ook wel een keer toe aan het officiële moment, laat die
kapellen eens een beetje opschieten.
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Daar is onze Vorst Steffie, hij betreedt het podium. Gaat het
nu dan echt gebeuren? Jawel hoor de eerste Metslepper
wordt aangekondigd en stoeft het podium op. Niemand
minder dan Akkerboer, alias Stef Schuurman. Dat is een
goed begin. De oplettende lezer kan nu het vervolg al
voorspellen. Metslepper Stef staat vol adrenaline en
enthousiasme op het podium. De tweede Metslepper
wordt aangekondigd. Jawel hoor, Vincent Hulst. De zaal
staat op zijn kop, wat een feest. Nu missen wij er nog
eentje, de Opperslepper. Haal die kearl er snel bij, dan
is het spul compleet. Eindelijk wordt iedereen uit zijn
nieuwsgierigheid verlost. Opperslepper Kay den eersten
komt het podium op, wat een mooi trio! De menigte gaat
uit zijn dak, de tent is te klein, de mensen weten niet meer
waar ze het moeten zoeken. Daar weet DJ Kper wel raad
mee, gas op de lollie en party machen!!

De opkom
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Opperslepper

Kay

Naam en Bijnaam?
Kay Bolk, Bolkie

Hobby’s?
Voetballen, momenteel fanatiek supporter van Kosc 6 en FC Twente.
Functie binnen de HSV voor dit geweldige jaar?
21e Opperslepper van de Hènige Slepvèènt.
Wat was je eerste gevoel toen je gevraagd werd voor het trio van
2020?
Verbaasd, ik had er niet meer op gerekend. Er zijn jaren geweest dat
je hoopte dat je nog een keer als Opperslepper gevraagd zou worden.
Maar dit gevoel sloeg al snel over naar blijdschap en ik wist ook
meteen dat ik dit wel zou doen.
Was dit echt een dingetje van je bucketlist?
Ja! Het is geweldig om carnaval als Opperslepper mee te maken en
dan vooral met zo’n geweldige carnavalsvereniging.
Beschrijf jouw Metsleppers:
Droogkloot’n, Fanatiek, Humor, Bier
Wie is je grootste voorbeeld binnen de HSV?
Dat is nog steeds de man wie mij 7 jaar geleden voor de Sleppersroad
vroeg, Gerald Wassink. Hij is nog steeds het grote voorbeeldfiguur van
de vereniging.
Wie is volgens jouw de persoon om volgend jaar Opperslepper te
worden?
Stef de Witte
Tot slot, beschrijf het afgelopen carnaval in 1 woord:
Grandioos!

Noaproat 2020
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Metslepper

Vincent
Naam en Bijnaam?
Vincent en Maas
Hobby’s?
Voetballen bij Koscje 6 samen met de Opperslepper en bier drinken.
Functie binnen de HSV voor dit geweldige jaar?
Hoofd postduif
Wat was je eerste gevoel toen je gevraagd werd voor het trio van
2020?
Kon niet meer wachten op de dag van de Opkomst.
Was dit echt een dingetje van je bucketlist?
Nee, als de kans zich niet voor had gedaan was het jammer geweest,
maar ben toch blij dat ik de kans gehad heb om dit mee te mogen
maken.
Beschrijf jouw Opperslepper:
Fanatiek bierdrinker, elastieke benen, humor
Wie is je grootste voorbeeld binnen de HSV?
Gert Smoes (enige echte koning binnen onze vereniging)
Wie is volgens jouw de persoon om volgend jaar Opperslepper te
worden?
Gert Smoes, alleen weet ik zijn antwoord helaas al.
Tot slot, beschrijf het afgelopen carnaval in 1 woord:
MACHTIG MOOI ! Ohnee dat zijn 2 woorden
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Metslepper

Stef
Naam en Bijnaam?
Stef Schuurman
Akkerboer/ Axie
Hobby’s?
Trekkerveurn en bier drinken
Functie binnen de HSV voor dit geweldige jaar?
Sleppersroad, loodsbouwer en fanatiek wagenbouwer
Wat was je eerste gevoel toen je gevraagd werd voor het trio van
2020?
Lijkt mij machtig mooi
Was dit echt een dingetje van je bucketlist?
Dit stond zeker in de top 3
Beschrijf jouw Opperslepper:
Gezelligheidsman
Ervaren bierdrinker
Kan slecht naar huis komen.
Wie is je grootste voorbeeld binnen de HSV?
Geen
Wie is volgens jouw de persoon om volgend jaar Opperslepper te
worden?
Onze vorst Steffie
Tot slot, beschrijf het afgelopen carnaval in 1 woord:
Fantastisch

Noaproat 2020
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Nieuwe leden bij
de Kledingcommissie?
Een zeer actieve commissie binnen onze vereniging is
onze Kledingcommissie. Iedereen weet dat zij ervoor
zorgen dat onze optochtlopers worden voorzien van
mega mooie optochtpakken, maar hoe gaat dit precies
is z’n werk? We gingen op onderzoek uit.
Op een donderdagavond voorafgaand aan carnaval
hebben we een afspraak weten te maken met het
bestuur van de Kledingcommissie. Dit is de vaste
avond wanneer de Kledingcommissie en de naaidames
gezamenlijk bezig zijn met het maken van de pakken.
Ik was bevoorrecht om eens een avond mee te
mogen kijken in deze georganiseerde, goedlopende
samenwerking. De hardwerkende dames komen samen
in de recreatieschuur op Vakantiepark De Witte Berg. Bij
binnenkomst valt het direct op dat de aanwezige dames
druk bezig zijn met alle bezigheden en dat alles als een
geoliede (naai)machine loopt. Aan de ene tafel zijn ze
bezig met het uitknippen van losse pakonderdelen uit
rollen stof en aan een andere tafel worden de net vers
geknipte delen alweer aan elkaar genaaid. Een ander
team is bezig met het maken van alle attributen en op het
eind van dit treintje komt alles bij elkaar en wordt alles
netjes per maat gesorteerd en in gemarkeerde zakken
gedaan. Het lijkt wel een militaire operatie, zo precies en
netjes wordt alles gedaan! Knap werk!
Ongeveer 5 jaar geleden is de Kledingcommissie
bestaande uit Marloes Weghorst, Maureen Arens, Lieke
de Witte en Jorike Lansink aan het roer gekomen. In het
begin werden de pakken en attributen gekocht, maar
de laatste jaren worden de pakken zelf gemaakt. Een
gekocht optochtpak is vaak relatief duur, daarbij is het
erg mooi dat je je eigen ideeën kunt verwerken in een
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mooie outfit, dit geeft heel wat extra’s. Voor velen begint
carnaval na de opkomst van de Opperslepper en z’n
Metsleppers, maar voor de kledingcommissie begint het
nieuwe carnavalsjaar al in juli. Rond die tijd komen de
dames samen met andere commissies bij elkaar om het
nieuwe thema voor het nieuwe jaar te bedenken. Daarna
kunnen de Kledingcommissiedames hun creatieve brein
aan het werk zetten.
Er wordt een pak bedacht dat bij het carnavalsthema
van dat jaar past. Hiervan tekenen ze het ontwerp uit en
worden er naaipatronen gemaakt. De Kledingcommissie
zoekt stoffen uit en er wordt een proefpak gemaakt.
Hierna worden er eventuele aanpassingen gemaakt aan
het pak en na goedkeuring maakt de kledingcommissie
het uiteindelijke ontwerp. Er wordt middels alle
mogelijke sociale kanalen gevraagd wie er allemaal

mee wil lopen tijdens de optochten, alle namen en
maten staan vervolgens keurig op een lijst. Het echte
werk kan beginnen! Er zitten veel allrounders in de
Kledingcommissie en bij de naaidames, de taken worden
verdeeld. De 24 actieve pakkenmakers gaan bezig met
alle bezigheden; uitknippen van losse pakonderdelen,
naaien, attributen maken, koffie zetten, dom lullen etc.
Algemeen feit tussendoor, het kost ongeveer 4 uur om
1 pak in elkaar te zetten. Al met al werden er afgelopen
jaar +/-150 pakken gemaakt, wat ook als maximum
gehanteerd wordt. Als de fleurige outfits klaar zijn,
prikken de dames een avond waarop de optochtlopers
hun pak kunnen ophalen.
Dan is het zover. Het carnaval begint! De optochtlopers
komen in hun volledige, mega te gekke outfit samen met
de grandioze carnavalswagen. Het kleurrijke geheel
loopt door de vele straten van Twente en laat zich goed
zien. Nadat er vele prijzen binnengehaald zijn en deze in
de bommetje volle prijzenkast gezet zijn, is het carnaval
alweer snel voorbij. Voor diegene die geen (emotioneel)
afscheid kan nemen van hun carnavalsoutfit, is het
mogelijk om deze te houden. Mocht je het mooie pak
toch niet willen houden, dan kun je deze inleveren bij de
Kledingcommissie en dan worden de pakken verkocht.
Het opgeleverde geld kan het jaar erop weer gebruikt
worden voor het maken van nieuwe pakken. Zo is de cirkel
weer rond en begint er weer een nieuw carnavalsjaar
voor de kledingcommissie.
Volgend jaar is het 2de jubileumjaar van C.V. De Hènige
Slepvèènt en de Kledingcommissie zit alweer vol met
nieuwe ideeën! Afgelopen jaar was het laatste jaar voor
de Kledingcommissie. Marloes, Lieke, Jorike en Maureen
willen iedereen hartelijk bedanken voor de leuke en
gezellige jaren!
Andersom willen wij als vereniging deze creatieve dames
natuurlijk ook bedanken voor hun mega goede inzet
tijdens alle carnavalsjaren. Dames, BEDANKT!

Danae ten Oever, Loes Arkink, Juliet
de Witte en Emma Golbach hebben
de taak als kledingcommissie
overgenomen. Succes meiden!!
Noaproat 2020
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Even de keel
smeren Ruud!
Ik doe niet
anders Stef.

Ik had nee moeten
zeggen tegen Marloes
toen ze mij om een
gunst vroeg.

Ik had echt veel
minder moeten drinken
gisteren...

Ik ga altijd op
de trekker, hoef ik
tenminste
niet te lopen.
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Raad uw Opperslepper
Beste inwoners van Oud Ootmarsum en omstreken,
Zoals elk jaar mogen wij als Opperslepcommissie jullie uit de doeken doen waar de zorgvuldig uitgezochte
afbeeldingen op de RUO actie betrekking op hebben. Zorgvuldig inderdaad. Er zijn nog steeds indianengeruchten
in de wandelgangen dat er willekeurig afbeeldingen worden gezocht. Deze geruchten komen grotendeels vanuit
de hoek van toekomstig Opper/Metsleppers. Hoogheden die we reeds hebben gehad binnen de vereniging,
weten als geen ander dat er sowieso meerdere vergaderingen aan vooraf gaan, alvorens we de RUO kunnen
publiceren. Dit jaar was het niet anders en tevens hebben we ook al overduidelijk een Metslepper prijsgegeven .
Gewichtheffer
Kay is gemiddeld zo’n 2 keer per week in de sportschool
in Ootmarsum te vinden. De 2 op het lichaam van de
gewichtheffer heeft daar echter geen betrekking op. Het
is de 2e keer dat Kay deel uitmaakt van het Trio. Reeds
in 2014 was hij Metslepper van destijds Opperslepper
Demy (zien breur).
21
Uiteraard gaat dit om de 21e Opperslepper. Maar
daarnaast woont hij ook aan de Cramerstraat 7. 3 x 7
= 21. Het logo om de 21 heen, staat voor zijn actieve
voetbalcarrière bij KOSC 6. Hier schoot hij altijd met
scherp. Nee, om eerlijk te zijn slaat deze inderdaad
helemaal nergens op. De getallen staan echter al vanaf
het begin van de RUO actie bij de aanwijzingen. Wij
kunnen u nu alvast verklappen dat volgend jaar het getal
22 er op zal staan…..

Metslepper ook vrij duidelijk
Ondanks dat het ook dit jaar weer vrij duidelijk was, was
er niemand die het goede antwoord heeft ingezonden.
Een andere hint is door een enkeling dan wel weer
opgevallen. In de afbeeldingen zit ook een sterke
verwijzing naar Metslepper Stef, ook wel de glimlach van
Twente genoemd. Als je goed kijkt naar alle afbeeldingen
valt op dat ze …… jawel allemaal lachen. Zeer zorgvuldig
over nagedacht door de Opperslepcommissie.

Glazen bier/Telefoon
Naast dat Kay een groot liefhebber is van (speciaal) bier,
gaat het ook om het aantal. De 2 staat voor… Jawel de
2e keer in het trio. De telefoon en Kay zijn onafscheidelijk
en daarbij is Kay in het verleden al een keer benoemd tot
hoffotograaf en werkt hij in de ICT.
De boom
Kay is opgegroeid in het centrum van het mooie bosrijke
Springendal.
De visser
Hier zaten meerdere aanwijzingen in verstopt. De visser
zelf is een oude man. Dit was een overduidelijke aanwijzing
dat de Opperslepper van dit jaar al deel uitmaakt van de
toppers van de Oale Garde. Tevens dobbert hij op een
beekje. Dit verwijst naar de Springendalse Beek. Ook
wel Chaletverhuur de Springendalse Beek genoemd. In
handen van de Familie Bolk. De 2 vogeltjes met hartjes
duiden op zijn jarenlange relatie met Ellen.
Noaproat 2020
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Sponsor in ' t licht
Artica

1. Stel jezelf even voor.
Hans Snoeijink 51 jaar, geboren in Ootmarsum en sinds
2010 woonachtig in Oud Ootmarsum. Kunstacademie
in Utrecht gedaan en creatief eindverantwoordelijk bij
Artica. Vader van Teun, Henk en Bouw. Liefhebber van
motor en muziek, kleine festivals en concerten. En trekker
veur’n natuurlijk!
2. Kun je ons in het kort vertellen wat voor bedrijf
Artica is?
Artica is een communicatiebureau wat zich
bezighoudt met communicatie in de breedste zin van
het woord. Merkpositionering, naamcreatie, logo en
huisstijlontwikkeling, websites en social content en
natuurlijk beurspresentaties. Dat doen we in totaal met
een team van 60 vakmensen voor zowel lokale, landelijke
maar ook internationale bedrijven. Denk aan Grolsch,
Zuivelhoeve, ForFarmers, Chiquita maar ook Weusthuis
en Gemeente Dinkelland.
3. Wat is je het meest bijgebleven in je werk bij Artica?
Oei, da's best veel. Eerste televisiecommercial bedenken
en uitvoeren, maar ook een opdracht doorspreken in New
York die we in London moesten realiseren en gewoon
overal ja op zeggen, terwijl ik wist dat we dat nog nooit
eerder gedaan hadden en ook niet wist of we het wel
konden maken. Spannend. Maar uiteindelijk wel gelukt!
Dat is bij ons nog steeds de kick!

4. Hoe is Artica betrokken bij het carnaval?
Zelf jarenlang de Siepellocht gemaakt, meerdere jaren
in het bestuur gezeten van de Othmarridders en samen
met vele collega’s vervent carnavalsvierders.
5. Waarom zijn jullie sponsor van C.V. De Hènige
Slepvèènt?
Artica zit in Ootmarsum, ik woon in Oud Ootmarsum! Dus
steunen wij de lokale verenigingen, want daar maken we
met z’n allen deel van uit.
Een korte reactie op:
- Een Coronabiertje of Grolsch? Corona komt me zo
langzamerhand de strot uit! Doe mij maar Grolsch! Wel
benieuwd wat dat na de crisis met de merknaam Corona
gebeurd trouwens?
- Wat is de grootste misvatting over Artica? Ja, maar jullie
werken toch alleen maar voor grote merken en klanten?
- Welke dag is de mooiste van de week? Maakt mie niks
oet! Ie mot d’r zelf wat van maak’n!
- Welke spreuk vind je het beste bij C.V. De Henige
Slepvèènt passen? ‘T geet zo as wie ‘t doot!

Snappen hóe creativiteit
werkt doen we al ruim 40
jaar. Het idee is altijd leidend.
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HSV 10 jaar geleden
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Optochten
Het jaar 2020

Dit jaar zal de boeken in gaan dat de C.V. Hènige
Slepvèènt voor het eerst in jaren tijdens alle optochten
die ze meeliepen een prijs hebben gewonnen. Dit is
nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van deze
21 jaar oude vereniging. En dat terwijl wij ons hebben
ingeschreven voor niet 1, niet 2, niet 3 maar liefst 4
optochten.
Vorig jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de
optocht in Langeveen in plaats van Albergen. Dit was
goed bevallen en tijdens de jaarlijkse ALV hebben wij
besloten om hier weer aan mee te doen. Ook was er de
wens bij sommigen om ook mee te doen aan de optocht
in Albergen. Er werd dus besloten om mee te doen aan
de optochten in Geesteren, Langeveen, Albergen en
Ootmarsum.
De eerste optocht waar we aan mee hebben gedaan is
de optocht in Langeveen. Hier liepen we met 80 mensen
mee. Het was lekker weer en de sfeer zat er goed in.
Tijdens de prijsuitreiking in de tent konden wij de eerste
prijs van dit jaar ophalen; namelijk de 3e prijs bij de kleine
wagens.
De dag erna stond de optocht in Albergen op de planning.
Tot grote spijt werd deze optocht helaas afgelast
vanwege het slechte weer. Het waaide te hard en dit kon
voor gevaarlijke taferelen zorgen. Geen prijs gewonnen,
maar ook geen optocht gelopen.
Het weekend erna stond op de zaterdag de optocht van
Ootmarsum op de planning. Hier deden we mee met een
recordaantal, namelijk 148 mensen. Ondanks de vele
regenbuien die dag bleef het tijdens de optocht droog en
dit was ook te zien langs de kant. Hier hebben wij de 1e
prijs bij de grote wagens behaald.

25

Zaterdag gingen de geruchten al dat de optocht in
Geesteren misschien niet door zou gaan. Ook weer
vanwege de weersverwachting van de zondag, de
hele dag regen met harde windstoten. Om 7 uur in de
ochtend kwam dan ook het definitieve besluit dat ook
deze optocht werd afgelast. Wel zijn we nog met een
flink aantal optochtlopers naar Geesteren afgereisd om
alsnog een feest te maken in de tent. Hier werd bekend
gemaakt dat al het prijzengeld alsnog wordt verdeeld
over iedereen die zou meelopen. Niet meegelopen maar
wel een prijs gewonnen.
Zoals u hierboven kunt lezen was het dus een zeer
productief jaar wat betreft het prijzengeld. We hebben
2 optochten gelopen en ontvingen 3x prijzengeld.
Desondanks hopen wij erop dat volgend jaar alle
optochten wel weer doorgaan, dit is toch waar we het
voor doen.

De optoch

ten

Noaproat 2020
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5 sterren
camping
Hoe word je dat?
Interview Laurens Heerdink Alias Heintje
Heintje leuk dat je er bent! Je hebt tegenwoordig
een 5 sterren camping of terwijl top camping,
gefeliciteerd! Hoe voelt dit?
Ja dat voelt geweldig, we zijn erg trots om ons vanaf
2020 ANWB Top camping te mogen noemen.
Waarom een 5 sterrencamping?
We zijn al jarenlang hard aan het werk om de
kwaliteit op ons park naar een hoger niveau te
brengen. Nooit met het doel om die 5 sterren van de
ANWB te behalen. Maar sinds enkele jaren hadden
we 4,5 ster en dan ben je natuurlijk wel erg dichtbij.
In 2018 hebben we besloten om een zwembad te
bouwen en toen hebben we ook besloten om er voor
te gaan.
Hoe wordt je een 5 sterren camping? Wat heb je
hier allemaal voor nodig / wat moet je hier voor
doen?
We hebben de afgelopen jaar veel geïnvesteerd
in de kwaliteit en de voorzieningen. Sanitair is
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het allerbelangrijkste, dit telt voor 40% mee in het
eindoordeel. Onze sanitaire voorzieningen zijn dan
ook gebouwd onder de hoogste standaarden. Beide
gebouwen zijn voorzien van vloerverwarming,
allemaal privé wascabine`s, ruime douchecabines,
speciaal kindersanitair, familiebadkamers, minder
validen sanitair, ruime vaatwasplaatsen en
wasserette. Uiteraard hoeven onze gasten niet met
een toiletrol over de camping, in elke toiletcabine is
toiletpapier en in de centrale gang een wastafel met
handzeep en een automatische handendroger.
Daarnaast
hebben
we
allemaal
ruime
comfortplaatsen met eigen afvoer, watertappunt en
10A stroom aansluiting. We doen ons uiterste best
om het terrein netjes en schoon te houden, dit telt
ook zwaar mee.
In de beoordeling wordt het eten en drinken ook
meegenomen. Wij hebben ons restaurant in
2019 omgedoopt tot “Bie Heintje” met een aparte
cafetaria, restaurant en in 2020 openen we in ons
nieuwe theater de Pizzahook.
Er wordt ook gekeken naar de faciliteiten die we
bieden. Zo hebben we veel speeltuintjes verspreid
over het terrein, een midgetgolfbaan, indoor
speeltuin, natuurlijk zwemwater met waterattractie
en waterglijbaan, sportvelden en fietsverhuur. Dit
jaar openen we ons nieuwe theater waar we met
onze typetjes Teun & Jet de leukste activiteiten
gaan beleven. Zo is er elke ochtend swing en spring,
gaan we knutselen, ponyrijden, hebben we een
meeleeftheater en nog veel meer leuke activiteiten
voor kinderen tot 12 jaar.
In 2019 hebben we een binnen- en buitenzwembad

gebouwd. De vraag van de gasten was erg groot en dus
hebben we in 2018 besloten een zwembad te bouwen.
Het is een groot bad met een diepte van 1,40m (geen
toezicht nodig) en een kinderbad met speeltoestel. Over
het zwembad hebben we een schuifdak, bij slecht weer
sluiten we de kap en bij mooi weer kan deze helemaal
open. Doordat we het zwembad hebben gebouwd
hebben we de laatste paar punten gekregen van de
ANWB en hebben we het predicaat 5 sterren mogen
ontvangen.
Gaat een top camping en residentiehouder van de
mooiste carnavalsvereniging van Nederland samen?
Dat gaat heel goed samen. Onze camping is geopend van
1 april tot 1 november dus tijdens het carnavalsseizoen
zijn we gesloten. Dan hebben we alle tijd om de opkomst
en gala avonden goed voor te bereiden. Uiteraard zijn
we er super trots op om residentie te zijn van deze
fantastische vereniging.
Je hebt niet alleen een 5 sterren camping, maar ook
een 5 sterren feest met de opkomst, hoe is dat zo
gegroeid?
Het feest is de laatste jaren extreem gegroeid, maar
wel op een mooie manier. In 2000 zijn we bij Jan vd
Roatger klein begonnen en inmiddels is het uitgegroeid
tot een groot evenement. Ik denk dat dit allemaal
komt door het enthousiasme van de vereniging. Als je
enthousiast bent en samen de schouders eronder zet
kom je een heel eind. Uiteraard moet je er wel voor
zorgen dat alles goed geregeld is. De opbouw van het
podium en de achterwand gebeurd al jaren door het
Hintenwandcommitee, een trouwe club harde werkers
waarvan Niels Bruns de voorzitter is. Ook is het belangrijk
dat Iedereen zat kan ett`n en drink`n. Daarnaast is een
goede DJ (Niek vd Küper) en een spreekstalmeester
(MC Wassink alias de Machine) ook erg belangrijk. En
als iedereen een mooie avond heeft gehad, komen ze
weer en vertellen ze het rond. Zo heeft iedereen die zich
inzet voor de vereniging meegewerkt aan het succes
van de opkomst. Maar ook de inspanningen van de NIP
commissie zijn in deze erg belangrijk geweest.
Nu is de clown van de camping en de HSV (Stefan)
op de camping gaan wonen, heeft hij nu een vaste
aanstelling in het animatieteam?
Stefan heeft inderdaad tijdelijk op de camping gewoond.
Helaas werkt hij liever in het ziekenhuis, maar anders
was hij zeker aangenomen. De kinderen vergeten nooit
meer Clown Stefano met de jas van de Oale Garde. En
vooral zijn ballonnen act was erg goed….

Noaproat 2020
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Tegeltjeswijsheden
A la carnaval

Alles waar veel
alcohol inzit is
lang houdbaar.
Gerald Wassink
wordt dus heel oud!

Aj zo lang
mögelijk jong
blieft, bej korter
oald

Better koäle veut
as nen drögn hals

Alcohol halveert
je even, maar
verdubbeld je zicht

Bier zonder alcohol
is hetzelfde als een
onderbroek aan de
waslijn.. Het beste
is eruit

A'j tot 'n hals in'n
drek zit, mö'j 'n
kop nich loatn
hangn
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Gure wist je dat'jes...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15

Er normaal gesproken 28 leden in de sleppersroad zitten
Er 38 leden in de oale garde zitten
Dat de oale garde veel gezelliger is
Dat de oale garde een eigen lied heeft

We volgend jaar ons 2de jubileum hebben

De HSV een webshop heeft met allerlei fanartikelen
Er onder andere "schijt aan HSV wc-papier" te bestellen is

Er in het gala entree bewijs 3 fouten zaten
Dat er in het gala entree bewijs 4 dingen vermeld staan…
Dat de Biel 78 glazen bier in 1 hand kan dragen

Dit neer komt op een gewicht van ongeveer 25 kg
Dat hier veel filmpjes van op internet staan

. Dat Jeroen Oude Nijhuis zijn vinger heeft gebroken na de opkomst
Dat de opkomst bij Heintje weer grandioos was

. Dat HSV de eerste prijs heeft gewonnen met de
optocht in Ootmarsum

16.
17.
18.

Dat HSV de derde prijs heeft gewonnen in Langeveen
Dat Teun H. nooit weet of hij een pak moet aantrekken
Dat Robbin Bonnes speciaal voor Teun een website heeft
gemaakt waar dit op staat

33

Jorrit's wilde praatjes
Soms heb je achteraf spijt van dingen die je gezegd
en gedaan hebt. Dat dit stukje geschreven wordt is
hier een uitstekend voorbeeld van. Wanneer je op
zaterdagavond, na een flinke borrel, Andras terloops
laat weten dat je wel wilt helpen met het schrijven van
een stukje voor de Noaproat verwacht je eigenlijk dat
hij hier niet op terug zal komen. Andras vloog er gelijk
als een pitbull bovenop en liet regelmatig weten dat ik
de deadline heb gemist om het stukje aan te leveren.
Andras, bij deze.

de schetsen al voor klaar), zal het wc-papier eindelijk
op voorraad zijn en wappert de vlag in heel Hènig
Slepvèèntláánd.

Op dit moment staan we aan de vooravond van ons
2de jubileum, als 22 jaar Hènige Slepvèènt. Wie dit
22 jaar geleden had voorspelt, zou voor gek verklaard
worden. Hoogstwaarschijnlijk zijn alle voorspellingen
die toentertijd gedaan zijn niet uitgekomen. Niemand
had waarschijnlijk verwacht dat we één van de grootste
carnavalsopkomsten van Twente hebben, de 1ste
vrouwelijke Opperslepster aan het roer hebben gehad en
onze eigen loods bij familie de Witte hebben staan.

De naaimoeders naaien er elke week weer lustig op los
en onder de bezielende leiding van de Kledingcommissie
worden er prachtige pakken geproduceerd waar menig
vereniging jaloers op is. In ons jubileumjaar zullen we met
onze wagen en loopgroep meedoen in Oldenzaal.

Aan mij de taak om voorspellingen te doen hoe onze
vereniging er voor ons 33-jarige jubileum eruit zal zien. Te
beginnen met de familie Wassink, over 11 jaar zal Gerald
nog regelmatig “met de piele teg’n de boks an sloan”, en
zal de 2de generatie Wassink, Bas, de scepter zwaaien
in Hènig Slepvèèntláánd. De opkomst is nog steeds
bij Heintje en ook de tent van vorig jaar zal vervangen
worden door een groter exemplaar. De grootste opkomst
van Twente, maar ook zeker de mooiste en gezelligste.
De Hènige Slepvèènt merchandise is niet aan te slepen.
Onder leiding van hoofd Webshopcommissie Robin
Bonnes zal het assortiment uitgebreid worden met
onder andere, Hènige Slepvèènt lingerie (Mick heeft hier

Al met al bloeit de vereniging als nooit tevoren waar we
met ons allen gruwelijk trots op mogen zijn. Over 11 jaar
gaan we kijken welke van deze voorspellingen kloppen,
niet kloppen en hoe het er dan voorstaat. Wellicht mag
ik dan weer een stukje schrijven van Andras met m’n
voorspellingen voor de volgende 11 jaar.

Ook op het gebied van de optochten is er veel veranderd,
de wagenbouw bouwt er lustig op los op erve de Witte.
Zowel in Albergen, Geesteren en Langeveen doen we met
de grote wagen mee voor het podium. De wagenbouw
heeft nog steeds veel aanwas en de volgende generatie
wagenbouwers staat op om het stokje over te nemen.

De Oale Garde (olé!) is inmiddels op elk feest in grote
getale aanwezig en ondersteunt met veel plezier de
jeugdige Sleppersroad.

Good Goan!
Noaproat 2020
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Kwaliteit, arbo/Veiligheid,
duurzaamheid en milieu
Risico Inventarisaties
Certificeringen
Maatwerk trainingen
ICT oplossingen
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De Hofauto
handgeschakelde auto. De hofchauffeur was volledig
in z’n nopjes, deze auto heeft alle mogelijk bedenkbare
opties en technische snufjes, fantastisch, wat een
luxe! Wie wil dat nou niet!?
Je hebt de auto afgelopen carnavalsperiode vast wel
eens voorbij zien rijden, perfect geregeld!
Ons koningspaar laat zich rondrijden in een hofauto,
dat was ook dit jaar weer het geval voor onze
Opperslepper en Metsleppers. Met de zaterdagavond
van de opkomst nog vers in het geheugen, was het de
zondagochtend tijd om naar Ben van der Aa te gaan.

De HSV wil Ben van der Aa ook dit jaar weer
hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen
van de hofauto!

Ben had de prachtige gepoetste bolide op de ere
parkeerplaats voor de garage neergezet. Daar stond ie
dan te shinen! Nadat de garagehouder voorzien was van
een onderscheiding en de hofauto officieel overhandigd
was, werd dit alles feestelijk gevierd. Het was een gezellig
gebeuren waar vele “oude” verhalen werden opgehaald.
Technische informatie
Voordat de auto meegenomen kon worden, werd
hofchauffeur Robbin Beld nog even technisch
geïnformeerd door Ben. Het was belangrijk dat er
benzine getankt werd en geen diesel. De rijdersstoel,
die kun je elektrisch verstellen, een enorm aangename
optie. En zeer belangrijk, het is een automaat en geen

Kuupgait
"As het nig meer kan, dan hoof't nig meer."
Een dierbaar lid van C.V. De Hènige Slepvèènt is van ons heen
gegaan. Kuupgait is oet de tied. Hij heeft zolang als onze
carnavalsvereniging bestaat de Hènige Slepvèènt een warm hart
toegedragen. Jaren waren we bij Gerrit en Suze te gast om onze
wagen te bouwen. Hij was een icoon die gemist zal worden.
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Nieuwe leden Sleppersroad

Timo Bonke

Dries Arens

Niels Kuipers

Wat is je leeftijd en woonplaats?
21 Jaar jong, Hezingen

Wat is je leeftijd en woonplaats?
19 jaar, Ootmarsum

Wat is je leeftijd en woonplaats?
19 jaar, Nutter

Relatiestatus?
Ik zit niet meer op school, maar hier
studeer ik nog voor. Veel leerstof is
belangrijk is mij verteld.

Relatiestatus?
Vrijgezellig

Relatiestatus?
Vriendin Lotte

Wat vond jij het mooiste moment
van het afgelopen carnaval?
Het feest na de overwinning in
Ootmarsum met de optocht.

Wat vond jij het mooiste moment
van het afgelopen carnaval?
De Opkomst

Wat vond jij het mooiste moment
van het afgelopen carnaval?
Tijdens het Gala Nederland tegen
Duitsland, maar Smikkel kwam
aardig in de buurt met zijn prachtige
zangkunsten

Wie is jouw absolute voorbeeld
binnen de HSV?
Smikkel

Wie is jouw absolute voorbeeld
binnen de HSV?
Dé Koning Smoes natuurlijk.

Welke commissie heeft de HSV nog
nodig?
-

Welke commissie heeft de HSV nog
nodig?
De commissie voor de verloren
stropdas

Wat vind je van de Sleppersroad?
Onmeunig mooi

Wat vind je van de Sleppersroad?
Machtig mooi volk bij elkaar waar je
jezelf kunt zijn en die er elk jaar weer
een groot feest van maken.

Wat vind je van de Oale Garde?
Ze loopt nog net nig achter oet
Wat is je ambitie binnen de HSV?
Zolang mogelijk auwhoeren met
elkaar

Wie is jouw absolute voorbeeld
binnen de HSV?
Thijs Heerdink
Welke commissie heeft de HSV nog
nodig?
Statiegeld commissie
Wat vind je van de Sleppersroad?
Mooie gezellige club
Wat vind je van de Oale Garde?
De mensen die nooit aanwezig zijn
Wat is je ambitie binnen de HSV?
Kraanmachinist

Wat vind je van de Oale Garde?
Ja.. Oald he… Waar waren ze eigenlijk
dit jaar?
Wat is je ambitie binnen de HSV?
Op het podium
Noaproat 2020
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Het jubileumjoar

Het jubileumjaar staat voor de deur! Hopelijk is het Coronavirus dan achter de rug en zijn de maatregelen
versoepeld. Belangrijk om alvast een aantal data vast te zetten in je agenda, want de jubileumactiviteiten wil je
niet missen! Maar let op... mocht het niet door kunnen gaan dan zal het grote feest plaats vinden op 9 oktober
2021.
Maargoed, er vanuitgaande dat het allemaal door kan gaan zal ons jubileumjaar er als volgt uitzien!:
10 oktober: opening van het jubileumjaar! En dit als een echt buurtschapsfeest
Buurtschapsfeest
Op zaterdag 10 oktober wordt er een buurtschapsfeest georganiseerd. ‘s Middags zullen de buurtschappen Hezingen,
Postelhoek, Nutter en Oud-Ootmarsum het tegen elkaar opnemen tijdens een rondje klootschieten. Ook voor de kids
zal het een en ander worden georganiseerd.
BBQ
Na het klootschieten is het tijd voor een hapje en een drankje.
Oktoberfest
‘s Avonds staat er een Oktoberfest op het programma voor alle leden en buurtschappen. Alvast één goede reden om
deze datum in je agenda te zetten; de muziek zal worden verzorgd door de Küper Drive in Show!
Ook deze belangrijke data mogen niet ontbreken in je agenda... bij zijn = mee maken:
16 januari: opkomst jubileum-trio
17 januari: versieren bij trio
Facebook: www.facebook.com/
22 januari: Noaberbal bie Heintje
23 januari: Jubileumfeest
henigeslepveent
29 & 30 januari: Gala HSV

Instagram: henige_slepveent

Nadere informatie, tijden en locaties volgen nog.
Hou hiervoor vooral onze Facebook, Instagram en website in de gaten.
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Wanna be
Oppersleppers

"Met wij 3 vrouwen aan de macht
doot wij venan tot diep in de nacht."

"Met smikkellientje als Opperslepster
worden alle relaties heel precair."

"Dit joar eindelijk 3 senioren in het
trio, langer deurgoan is ons prio."

Noaproat 2020
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CARNAVAL VIEREN
Dat doe je in de RESIDENTIE van
de Siepeljonkers!
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Bellen met Belgie
In quarantaine
Krijn, hoe gaat het met je, we hebben je dit carnaval
weinig gezien?
Hier is alles prima. Met de Corona-situatie ben ik thuis
aan het werk en hier in België mogen we alleen naar
buiten om te sporten of boodschappen te doen. Ofwel,
er gebeurt weinig spectaculairs op dit moment. Ik
ben inderdaad weinig aanwezig geweest in Hènig
Slepvèèntláánd met Carnaval, wat vooral te maken had
met de examenperiode van de VUB (Vrije Universiteit
Brussel) die rond Carnaval viel.
Waarom ben je naar België verhuisd, terwijl hier in
Hènig Slepvèèntláánd zoveel te doon is?
Ik doe momenteel onderzoek aan de VUB binnen de
astrodeeltjes-fysica. Dit onderzoek wordt maar aan een
beperkt aantal universiteiten in Nederland en België
gedaan. Ik ben via-via in België terecht gekomen en dat
bevalt mij tot nu toe uitstekend. Uiteraard zijn er dan ook
nog de Belgische biertjes, en als bierliefhebber wordt het
dan wel wel heel verleidelijk....
Nu hebben wij hier uitbundig carnaval gevierd, maar
hoe zit dat eigenlijk bij jou in België?
In Hoeilaart, een klein stadje net onder Brussel waar ik
woon, wordt eigenlijk geen carnaval gevierd. In België
wordt er met name in de regio van Aalst gevierd, maar
ik moet bekennen dat ik daar nog nooit geweest ben.
Uiteraard hebben we hier verschillende andere feesten
om dit op te vangen, waarbij het Druivenfestival toch
wel in de buurt komt van het carnavalsweekend in
Ootmarsum, inclusief optocht en vele optredens. Ook zijn
er de Mei-feesten en verschillende andere activiteiten
door het jaar heen, het is hier zeker niet saai.
Druivenfestival? Wordt er dan alleen wijn gedronken,
of ook gewoon bier?
De druiven die hier geproduceerd worden zijn vooral om
te eten (zeer goed te eten, ik vermoed dat Bonnes zich
hier wel kan uitleven). Dus er zijn ook gewoon biertjes te
krijgen.
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Kan jij je daar nog een beetje staande houden tussen
de Belgen?
Dat komt wel goed. Ik moet nog wel wat aan mijn Vlaams
werken, maar in mijn directe omgeving lijkt iedereen mij
toch te verstaan. De slager in Brussel wou in het begin
nog wel eens een kilootje extra verstaan, maar er zijn
natuurlijk ergere dingen dan een kilootje extra.
Veel verschillende soorten biertjes, wat is je favoriet?
Als ik nu in mijn koelkast kijk, heb ik daar Leffe Blond
staan, welke ik vooral lekker vind na een mountainbike
ritje bijvoorbeeld (voor de dorst). Verder is de Chimay
Blue wel een favoriet voor mij, maar zijn er natuurlijk vele
goede biertjes.
Waar ben je over 10 jaar? Zien we je nog weer terug in
Hènig Slepvèèntláánd?
Goede vraag. Ik ben net mijn eigen onderzoeksgroep
begonnen hier aan de universiteit in Brussel, dus
voorlopig ziet alles er hier goed uit. We zullen zien wat
de toekomst brengt.

Gastschrijver
Gastspreker
Wouter Oude
Oude Vrielink
Vrielink
Wouter

Dit jaar heeft Robbin Beld mij de pen doorgegeven. Ik
heb wel even moeten nadenken wat ik dit jaar eens
zou gaan schrijven. Maar natuurlijk moet mij dat gaan
lukken als oud Metslepper en bestuurslid van de C.V.
De Hènige Slepvèènt! Het thema van dit jaar was een
race tegen de klok. Dit thema past wel goed bij onze
vereniging, omdat de meeste commissies alles op het
laatst laten aankomen. Tja, en hoe kijk ik dan terug op
carnavalsjaar 2019/2020?
Robbin
Vorig jaar heeft Robbin het al uitgebreid gehad over de
leden van de wagenbouw, maar daar heb ik nog wel iets
aan toe te voegen. Jij hebt iedereen benoemd behalve jezelf.
Allereerst bedankt dat jij mij de pen hebt doorgegeven.
Dit jaar was jij namelijk erg druk met ‘’dikke knippers’’ en
poetsen van jouw vrachtwagen. Dit resulteerde er in dat jij
weinig aanwezig was bij de wagenbouw.
Bestuur
Dan nog eens even iets over het bestuur. Laten we eens
beginnen bij onze voorzitter, Roel alias Balboer. Onze
voorzitter komt namelijk altijd netjes als laatste aan op de
vergaderingen. Daarnaast bereidt hij de vergaderingen
goed voor, want als onze secretaris Lieke de Witte
er niet zou zijn dan hadden we nu nog steeds geen
vergadering gehad. We hebben ook nog Jorrit Lubbers
(penningmeester) binnen het bestuur. Dit jaar hebben we
hem nog maar enkele keren gezien, want werken bij Ria’s
eetcafé staat bij hem op nummer één. Cijfertjes zijn ook
niet helemaal zijn ding, hierdoor komen de galakaartjes
ook wel eens in het geding.
Gerald Wassink
En dan nu nog eens wat over Gerald Wassink. Wist je dat
hij een mooie pipowagen in de achtertuin heeft? Al stelt hij

deze wel beschikbaar voor onze bestuursvergaderingen.
Zo nu genoeg geluld over de wagenbouw en over het
bestuur.
Hoogtepunten
Nu zal ik eens wat gaan vertellen over de hoogtepunten van
het carnavalsjaar 2019/2020. Het begon allemaal met een
verrassend trio dit jaar. Opperslepper Kay en Metsleppers
Stef en Vincent. Daarna de gala-avonden waarin wij als
oud trio (Lieke, Bjorn en ik) nogmaals hebben meegedaan.
Het waren 2 geweldig mooie avonden, die we hopelijk nog
vaker gaan meemaken. De carnavalsoptochten gingen
helaas dit jaar niet allemaal door, maar het feest was
niet minder mooi. Daarbij hebben we mooie resultaten
behaald in Langeveen (3 de plek) en in Ootmarsum (1ste
plek). Nu heb ik wel weer genoeg verteld, ik wil graag de
pen doorgeven aan onze eerste Opperslepster Lieke de
Witte.
Noaproat 2020
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Waar is Wallie?
Hoeveel poppetjes telt u op het festival?
Het antwoord staat op pagina 50

Tip: hier staat alvast de eerste

Noaproat 2020
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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
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Ook dit jaar hebben we weer samen feest mogen maken tijdens meerdere gelegenheden. We bestaan
sinds 2002 en zijn, met dank aan Chapeaux, sinds kort ook herkenbaar aan onze knalgele lakschoenen. Op
de woensdagavonden repeteren we wekelijks, onder leiding van Robert Roord, in het gebouw van de
duivenvereniging. Elk jaar komen er nieuwe nummers bij. Dit jaar onder andere Oerend Hard en Engel.

Een kleine greep uit onze feestjes;
Ons eigen BBOBB festival bij Gasterij Oatmössche
waarbij we dit jaar 11 kapellen uit omliggende plaatsen
mochten verwelkomen. Het muzikaal begeleiden van de
opkomst van de nieuwe Opperslepper en Metsleppers.
Eén en ander met een geleend drummertje van Les
Mizerables. De beide gala avonden voorzien van muzikale
ondersteuning en een setje gespeeld na de pauze. Waarbij
het de 2de avond stukken beter klonk vanwege een extra
lampje boven het podium zodat we de muzieknoten
konden zien. Helaas konden we niet spelen tijdens het
wagen aanbieden vanwege een te krappe bezetting.
Uiteraard waren we wel aanwezig voor de mentale
ondersteuning en omdat het nou eenmaal zo gezellig is.
Tijdens Carnaval, vrijdag residenties openen bij De Poort,
de vernieuwde Deurloop en de antieke Bülte. Zaterdag's
hebben we gedweild, te beginnen met een buitenconcert
op het Gerard Hulsinkplein. Daarna v/d Maas, de
Mors, de Deurloop en de Poort. Zondagsmorgens,
Frühshoppen bij Max in Agelo waar het dit jaar vanwege
het uitvallen van de grote optocht in Oldenzaal zeer druk,
warm en gezellig was. Zondag 's middags na de optocht
van Tilligte in Café Haamberg gespeeld en daarna was
er een spontane afterparty bij café Leo met inloop van
buren, vrienden en fans. Maandagmiddag reden we
naar Vasse waar we met dank aan Willem (en ook zijn
chauffeuse Hanneke) toch de vereniging naar binnen
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hebben kunnen trekken. Helaas konden we de rest van
de dag geen muziek maken vanwege wederom een te
kleine bezetting. Uiteraard hebben we wel verder als
groep carnaval gevierd de rest van de dag in Ootmarsum.
De dinsdag hebben we gedweild in Twente, samen met
de HSV, bij Ensink, Gasterij Oatmössche en Poepjantje,
met als afsluiting gezamenlijk eten bij Happy Heintje. En
binnenkort in grote getale naar de aprés-ski in Willingen.
Voor het jubileumjaar zouden we het fantastisch vinden
om met nieuw op te leiden muzikanten enkele nummers
te kunnen spelen tijdens de diverse jubileumfeestjes. Op
het moment van schrijven heeft zich een grote groep
Hènige Slepvèèntleden gemeld die graag een instrument
willen leren bespelen. Hiermee kan de vereniging dan
weer jaren vooruit.
Met muzikale groet,
De BloasBrothers
Vincent Zwaferink, Leo Hutten, Wim
Damhuis, Paul Engbers, Joost ten Oever,
Paul Brookhuis, Mark Beukers, Willem Eeftink,
Cristian Weersink, Tonny van de Wetering,
Andre Groeneveld, Andre Roeleveld, Dennis Heerink
en Evert Groothuis.

De
club
van
50
De club
van 50
Nijboer
Beld, Bram
Braak ter, Richard
Drijver den, Carlijn
Drijver den, G.H.
Drijver den, G.G.
Molendijk, Tom
Horst ter, Robert
Hemme Sandra en
Erwin
Dijkkamp, Ron
Smelt, Arjan
Luttikhuis, Hans
Geerdink, Danny
Tijink, Karlijn

Heerink, Dennis
Brookhuis, Marcel
Benthem van,
Raymond
Heerdink, Laurens
Me�er, Peter
Groeneveld, Rudy
Wassink, Gerald
Brunink, Gerrit
Brunink, G�s
Belt, Mike en Nora
Heerink, Henk
Oude Engberink, Rob
Luttikhuis, J.H.V.
Brummelhuis, J.Th.A.
Me�er, Henk
Geerdink, Tonnie
De Vries, Kr�n
Hassink, A.
Kamphuis, Jelle
Snoeyink, Hans
Brunink, Daan
Heerink, F.H.M
Stegge aan de, Bert

De Keistenen
Noabervereniging
1. Wat was jullie meest memorabele moment van het
afgelopen carnavalsseizoen.
Dit was niet specifiek één moment. Het gehele
canavalsseizoen was top! De voorbereiding dat niemand
het nog weet was gaaf, maar ook het van begin tot eind
samen optrekken gedurende de carnaval was een en al
gezelligheid.
2. Omschrijf vanuit jullie optiek de Hènige Slepvèènt
(HSV) in het kort.
De Henige Slepveent zijn een mooi stel dullen! Maar waar
je wel een grandioos feest mee kunt maken.
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen jullie vereniging
en de HSV?
De overeenkomst tussen onze vereniging is dat er op
een laagdrempelige manier carnaval gevierd wordt met
mensen die graag carnaval willen vieren.

4. Volgend jaar is het 22 jarig jubileum van de HSV.
Gaan jullie nog met een ludieke streek/actie komen?
Dat is en blijft een verrassing tot volgend jaar!
5. Wat verwachten jullie van de HSV tijdens het
jubileumjaar?
Dat ze natuurlijk groots uitpakken en de zusterverenigingen
daarbij niet vergeten..
6. Wat willen jullie verder nog kwijt?
Dat het weer een grandioos carnaval is geweest waar
we geslaagd op terug kunnen kijken!
Noaproat 2020
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De Othmarridders
Noabervereniging

1. Wat was jullie meest memorabele moment van het
afgelopen carnavalsseizoen.
Mike: Lekker cliché, maar het binnentrekken van de
Siepeljonkers ondanks de tegenslag was toch weer een
speciaal moment. Het laat zien hoe iedereen mee leeft
met de Wagenbouw, Kledingcommissie & iedereen die
zijn of haar steentje bijgedragen heeft.
Pim: Zijn enorm veel momenten die bij blijven, waar ik niet
uit kan kiezen. Wel dacht ik de carnaval, de Othmarridders,
al redelijk te kennen. Ik heb me verbaasd over wat achter
de schermen allemaal wel niet plaatsvindt en wat de
vereniging doet voor jong en oud in Ootmarsum!
Marc: De opkomst 4 januari, de gala avonden, overdracht
stadssleutel en nog vele mooie momenten meer. En niet
te vergeten dat er zo veel geweldige vrijwilligers zijn in
onze vereniging de Othmarridders.
2. Omschrijf vanuit jullie optiek de Hènige Slepvèènt
(HSV) in het kort.
Mike: Mooie vereniging waar veel kan en weinig moet.
Pim: Vereniging die het graag anders doet dan een ander!
Marc: Een vereniging die net alles even anders doet en
ziet dan andere carnavalsverenigingen.
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen jullie vereniging
en de HSV?
Mike: Aan het einde van de dag willen we allemaal
hetzelfde: een mooi carnavalsfeestje vieren.

51

Pim: Goed glas bier en leuk gezelschap. Carnaval
verbroederd, zo maak je er samen een grandioos feest
van.
Marc: Dat we allebei 'oet Öatmössche" komt
4. Volgend jaar is het 22 jarig jubileum van de HSV.
Gaan jullie nog met een ludieke streek/actie komen?
Mike: Normaal gesproken wel, maar na deze vraag zou
dat niet meer ludiek zijn.
Pim: Was de bedoeling, maar ja kindjes die vragen
worden …….
Marc: Daar ga maar vanuit, we kunnen alleen nog niet
vertellen wat dat gaat worden, dit wordt een grote
verrassing.
5. Wat verwachten jullie van de HSV tijdens het
jubileumjaar?
Mike: Opperslepper Stefan Oude Nijhuis 2.0
Pim: Een jubileummeter waar 222 glazen bier in kunnen!
Marc: Een geweldig spektakel en gekkigheid, daar zijn
jullie wel de vereniging voor.
6. Wat willen jullie verder nog kwijt?
Mike: Kilo's, carnaval slaat je echt op de heupen.
Pim: HSV geniet van jullie jubileumjaar!!
Marc: Dat het afgelopen carnavalsjaar 2020 een
fantastische mooi feest was en dat we allemaal gezond
en wel gaan naar het jaar 2021!

De Siepeljonkers
Noabervereniging
1. Wat was jullie meest memorabele moment van het afgelopen carnavalsseizoen.
Buiten het feit dat wij een machtig mooi carnavalsseizoen hebben meegemaakt denken
we toch dat de opkomst ons het meest bij zal blijven. Een uniek kippenvelmoment in onze
bommetje, bommetje, bommetje, volle residentie het Stadscafé.
2. Omschrijf vanuit jullie optiek de Hènige Slepvèènt in het kort.
Bier, Heintje en veel glazen in een stuk hout.
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen jullie vereniging en de HSV?
Mooie nuchtere vereniging die niet alles zo serieus nemen. We houden allemaal van een
feestje met het nodige bier!
4. Volgend jaar is het 22-jarig jubileum van de HSV. Gaan jullie met een ludieke streek/
actie komen?
Daar gaan jullie vanzelf achter komen!
5. Wat verwachten jullie van de HSV tijdens het jubileumjaar?
Dat er een nog grotere meter bier komt. Waar wij als vereniging ook van mee kunnen drinken.
Scheelt ons weer lopen.

Noaproat 2020
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AGRARISCH LOONWERK
GRONDVERZET
ZAND & GRIND
CONTAINERVERHUUR
TRANSPORT
MECHANISATIE

#Alaaf voor
het nieuwe trio
Reacties na de Opkomst
GEFELICITEERD

ELISE IJLAND •

GEFELICITEERD

MOOIE WEKEN VAN MAKEN THEO IKINK • GEFELICITEERD
GENIET ER VAN HANNIE SLOTS • GEFELICITEERD
JOS SILVIA BRUMMELHUIS • GEFELICITEERD KAY VINNIE
EN STEF GAAF

ANITA ROETENBERG • PROFICIAT

EN MAAK ER MET Z'N ALLEN EEN MOOIE CARNAVAL VAN
GERT-JAN BUIJVOETS

• AAH TOF!! GEFELICITEERD

EN MAAK ER EEN TOP CARNAVAL VAN! MARJOLIJN DEKKER
• GEFELICITEERD KAY SUPER GAAF BENNIE EN JOKE
OOK GEFELICITEERD GENIET ERVAN AGEET SNIJDERS •
SCHITTEREND TRIO. PROFICIAT KIM DIJKHUIJS • VAN HARTE
GEFELICITEERD TRIO! MAAK ER EEN KNALLEND FEEST VAN
DIT JAAR

ROZEMARIJN KOOPS • GEFELICITEERD! EEN

MOOI CARNAVALSTIJD GEWENST HENK SCHIPHORST
• VAN HARTE GEFELICITEERD EN MAAK ER EEN MOOIE
CARNAVALSTIJD VAN

MARTIN BELS • GEFELICITEERD

EN EEN HELE MOOIE CARNAVALSPERIODE TOEGEWENST,
ALAAF! IDA OLDE HANTER •

KAY GEFELICITEERD,

JOKE EN BENNIE OOK GEFELICITEERD GENIET ERVAN!!
JOSE BURINK-OUDE GEERDINK •

Volg ons op social media!
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Negentiende jaargang
Eerste druk
Augustus 2020

Colofon
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: http://www.henigeslepveent.nl
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Tekstschrijver
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Tekstschrijver
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RUO / Proclamatie

Het antwoord op de Wallie pagina is: 10

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/henigeslepveent
Of volg ons op Instagram: henige_slepveent
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Tot volgend jaar!

WEES ALTIJD UP TO DATE!
www.henigeslepveent.nl			www.facebook.com/henigeslepveent		

