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Beste lezers,
U heeft zojuist de Noaproat van 2021 in handen. Het boekje 
waar men elk jaar met smart op wacht om eens even terug 
te blikken op een mooi carnavalsjaar. Dat is dit jaar toch 
echt wel even anders. Ik hoop dat iedereen dit coronajaar 
heeft weten te doorstaan en tevens moed heeft gehouden 
voor betere tijden die vast en zeker komen gaan. Het 
afgelopen jaar hebben de meeste mensen ervaren als een 
behoorlijk dieptepunt wat betreft het sociale gebeuren. In 
de vorige editie van de Noaproat hebben we laten weten 
het afgelopen seizoen ons jubileum te vieren. Ook dit viel 
vanwege corona in het water.. Komt tijd, komt raad. We 
gaan ervan uit ons jubileum het aankomende carnavalsjaar 
alsnog grootst te vieren! 

Er is toch nog een behoorlijk positief puntje om op terug 
te blikken. De Hènige Slepvèènt zou natuurlijk de Henige 
Slepveent niet zijn, om ondanks de beperkingen toch 

contact te zoeken met elkaar. Dit hebben we gedaan 
door middel van een Online Evenement. Tot twee keer toe 
is er een “Blief Thoes Event’ georganiseerd. Beide keren 
waren een uitermate groot succes. Jongen en ouderen uit 
Oud Ootmarsum, Ootmarsum, Nutter, Agelo, Denekamp, 
Rossum en nog vele andere plaatsen deden hier aan mee. 
Zo was er toch nog een klein beetje carnaval. 

Tot slot is het tijd om vooruit te blikken. We moeten kijken naar 
de mooie feesten die nog komen gaan. Er wordt momenteel 
al hard gewerkt aan een jubileumfeest in september met 
daarop volgend jaar een ‘normaal’ carnavals seizoen. 
Hopelijk gaat dit lukken! 
Op naar een jaar als vanouds! 

Ik wens iedereen een plezierige, maar bovenal gezonde 
zomer toe. Hoalt oe good en tot took’n joar!

Roel Eppink

De Noaproat van het jaar 2021, een terugblik op een gek 'carnavalsjaar'. 

VoorwoordVoorwoord
Door de voorzitter
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1. We weer HSV on tour gaan doen op 11 september?
2. Gert-Jan Tijans en Robert Eppink vader worden?
3. Tom Bonnes een keet heeft?
4. De ontvangst in Studio Monza van Gerald Wassink tepelhard is?
5. Smikkel 22 kg spareribs heeft gekregen voor zijn verjaardag?
6. Jorrit zijn stukje voor de Noaproat binnen 1 dag heeft aangeleverd?
7. Mart Eertman dit jaar nog niemand heeft aangerand?
8. Broeder Stefan Oude Nijhuis Koos Alberts dood heeft laten gaan?
9. Je sommige wist je datjes met een korreltje zout moet nemen?
10. Stijn Toenink tijdens Blief Thoes z’n hoofd heeft gestoten aan een bankschroef?
11. We volgend jaar jubileumjaar hebben?
12. We binnenkort ”Sleppy”-socks in de webshopcollectie krijgen?

Wist je Wist je 
dat?dat?
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Zonder carnaval

Een jaarEen jaar

Carnaval vieren zoals we gewend zijn was in 2021 niet 
mogelijk. Een logisch besluit gezien alle ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. Samen een biertje drinken, 
samen hossen, samen muziek maken en samen 
zingen zat er het afgelopen carnaval even niet in. Al is 
dat laatste voor sommigen misschien ook wel beter. 
Maar ja, wat nu dan? Om de carnavalsperiode toch 
een beetje vrolijk door te komen, moet je sommige 
dingen van de positieve kant bekijken.

Geen Opperslepper en Metslepper(s)
Normaliter wordt het gezag van Oud Ootmarsum 
tijdens carnaval overgedragen aan het trio en 
moet er worden voldaan aan zijn lijfspreuk en 
proclamatiepunten. Nou dit jaar dus mooi niet. Nu kon 
je lekker zelf bepalen over hoe en wat je ging doen. 

Geen drankprobleem
We hebben ons geen enkele keer zorgen hoeven te 
maken of de bottelier wel tijdig bier ging halen of dat 
er weer extra gepot moest worden. Tijdens carnaval 
met een leeg glas komen te staan, is natuurlijk doffe 
ellende. Gelukkig heeft dat niemand meegemaakt dit 
jaar. 

Niet extra vroeg je bed uit om te schminken
Na het dweilen op zaterdag in Ootmarsum lig je 
eindelijk lekker te slapen en dan gaat alweer de wekker 
op zondagmorgen. Tijd om jezelf uit bed te hijsen, 

enigszins voor zover mogelijk een beetje op te frissen 
en dan weer naar café De Mors om te schminken voor 
de optocht van Geesteren. Dit jaar kon je lekker in je bed 
blijven liggen. Natuurlijk moest je wel op tijd paraat zijn 
voor het tweede Blief Thoes evenement. Maar eigenlijk 
kon je dat ook gewoon vanuit je bed volgen.

De gevallenstrijderscommissie heeft een rustig jaar 
achter de rug
Als er geen carnaval wordt gevierd gebeuren er ook 
geen ongelukken met de carnavalsvierders van onze 
vereniging. Om deze pechvogels elk jaar een hart 
onder de riem te steken hebben wij als C.V. De Hènige 
Slepvèènt de gevallen strijderscommissie. Die hebben 
het dus rustig gehad dit jaar. Gelukkig maar, want dat 
betekent ook dat niemand in de kreukels is komen te 
liggen.

Al met al kon je toch wat lichtpuntjes bedenken om 
dit carnavalsjaar door te komen. Als je verplicht veel 
meer thuis moet blijven moet je er natuurlijk zelf wat 
van maken. De koelkast goed gevuld en met een biertje/
wijntje aan de keukentafel of op de bank heeft ook zijn 
voordelen….. Maar volgend jaar weer gewoon een 
ouderwets carnaval!
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Aan Frans
Frans (pa), één van onze vrijwilligers van het eerste uur is op 23 november 2020 helaas overleden. Wij herinneren ons 
Frans als een gezellige, muzikale en vrolijke man. Frans, die aan de wieg van de oprichting van de vereniging stond en 
zelfs aan de tafel zat bij de oprichting van C.V. de Hènige Slepvèènt, is niet meer. Deze ‘oprichterstafel’ welke in 2019  
op initiatief van Frans ingegraveerd aangeboden is aan de vereniging, hangt nu in de wagenbouwloods.

Frans was de eerste jaren de bestuurder van de praalwagen tijdens de optochten van Geesteren, Albergen en 
Ootmarsum. We hadden een onderstel van een SRV-wagen gebruikt om een praalwagen op te bouwen (later een 
bus), uiteraard was Frans (als oud SRV-man) de uitgelezen chauffeur van die wagen. Naast chauffeur tijdens vele 
optochten stond Frans ook altijd als eerste klaar als vrijwilliger bij onze opkomsten bij de Roatger. Samen met Elly, 
hielp hij Jan en Gerrie uit de brand als er weer eens veel meer mensen langs kwamen, dan vooraf gedacht. Geheel 
vrijwillig, maar ook geheel vanzelfsprekend voor Frans. Frans stond voor iedereen klaar, dat bleek ook wel als de 
Bloas Brothers een drummer tekort kwamen, grote of kleine trom het maakte hem niet uit, hij speelde meermaals 
vrolijk mee met onze kapel.

De deur bij Frans stond altijd open, zo herinneren we ons nog een legendarisch feest bij Frans in de schuur. We 
zouden meelopen in de optocht van de Lutte, maar helaas waren we te laat om nog deel te nemen, teleurgesteld en 
koud konden we ons opwarmen in de schuur op de Küperplas. Het werd nog een gezellige bedoening, die middag.
Frans was een van onze meest actieve ‘seniore’ leden. Steevast aanwezig op gala-avonden, opkomsten en andere 
feesten. Hij genoot met volle teugen elk jaar van de Gala-avonden en was zo trots op zijn zoons als ze weer eens een 
topact hadden afgeleverd op het podium.
Helaas is hij veel te vroeg van ons heen gegaan, we zullen hem missen en willen bij deze veel sterkte wensen aan zijn 
vrouw Elly, zijn kinderen Olaf en Marijke, Dennis en Eline, Niek en Korien en aan zijn kleinkinderen.

Frans, namens de Hènige Slepvèènt,
Onmeunig bedankt! 

Een odeEen ode
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Een week later hadden we de grote lijnen op papier 
staan en één ding werd al snel duidelijk: we hadden het 
onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Filmproducties als 
het Jachtseizoen en een heuse badeendjesrace. Gezien 
we al één editie hadden gedaan, zou de tweede editie 
toch wel meevallen? Niks bleek minder waar…

Jachtseizoen
Om bijvoorbeeld het jachtseizoen te filmen werd er 
gebruik gemaakt van 6 camera’s welke allemaal zo’n 
anderhalf uur aan beeldmateriaal verzamelden. Maar 
liefst 27 uur aan beeldmateriaal moest teruggebracht 
worden naar 60 minuten door onze editor Niek! Door 
de ‘Jachtseizoen commissie’ werden de spelregels 
gemaakt en de deelnemers en hunters gepaaid. Een 
dag van te voren werden de spelregels gedeeld , 
waardoor de voorbereiding gering was. Natte pakken, 
bijna ongelukken en heel veel kilometers hardlopen 
zorgden voor mooie beelden.

Badeendjesrace
De badeendjesrace moest worden gehouden in de 
Springendals beek. Er werden 300 badeendjes besteld 
bij het grootste Chinese warenhuis van het wereldwijde 
web. Deze moesten allemaal genummerd worden 
en vervolgens te water gelaten worden op een (veel 
te koude) zondagmiddag. Nadat de drone te water 
was gelaten kon de race beginnen. Waar we hadden 
gehoopt op spectaculaire beelden, moest het spektakel 
komen van de montage. Gelukkig hadden we daarvoor 

Blief ThoesBlief Thoes

Waar wij na een fantastische carnavalsperiode op 
25 februari de deur achter ons dicht trokken van onze 
residentie, stond een aantal dagen later voor veel 
mensen de wereld op de kop door de opkomst van het 
coronavirus. Al snel lag het hele land plat en helaas 
werd het, na een relatief hoopvolle zomer, al snel 
duidelijk dat carnaval 2021 er heel anders uit zou zien. 

Alternatieven
In de bestuursvergadering van 30 september werd 
er besloten dat het tijd werd om alternatieven 
voor carnaval te bedenken en hiervoor werd de 
coronacommissie in het leven geroepen. Na een 
succesvolle brainstormsessie op 15 oktober werden de 
eerste lijnen uitgezet voor een online evenement. 

Eerste Blief Thoes event
Na 30 uur online vergaderen hadden we op 14 
november ons eerste Blief Thoes event! Met meer dan 
700 deelnemers verdeeld over 190 teams en de vele 
positieve reacties nadien mochten we met recht van 
een succesvolle productie spreken!

Tweede Blief Thoes event
Na de evaluatie in december besloten we om in januari 
bij elkaar te komen voor een tweede editie. Op 4 
januari hadden we onze eerste vergadering voor de 2e 
editie en diverse vragen vlogen door ons hoofd: kunnen 
we het succes van de eerste editie overtreffen? Hoe 
kunnen we ons publiek blijven vermaken? 
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onze tweede editor Mirka die een dag heeft gemonteerd 
om 2 uur aan beeldmateriaal terug te brengen naar 3 
minuten.

Aanmeldingen
Gedurende de voorbereiding stroomden de aanmeldingen 
binnen en we merkten al snel dat alle promotie van 
de NIP onder aanvoering van Andras, zijn vruchten 
afwierp. Eerder dan verwacht waren we over het aantal 
deelnemers van de eerste editie en dit zorgde ervoor dat 
de voorbereidingen nog gemotiveerder verliepen.

Bestellingen 
Diverse leden werden gedurende de voorbereiding 
opgetrommeld en op zondagmiddag 14 februari hadden 
we een grootse productie klaarstaan voor alle deelnemers. 
Een dag eerder werden in een paar uur tijd, met behulp 
van de gehele vereniging, 300 bestellingen bezorgd op de 
juiste adressen. 

Niek en Stef
Op zondagmiddag 14 februari zaten Niek en Stef klaar om 
voor 240 teams het programma te presenteren. Na een 
uitzending van 4 uur was op veel plekken in de gemeente 
Dinkelland, Tubbergen en zelfs Hengelo, Enschede en 
België het feest losgebarsten waardoor wij tóch nog een 
beetje carnaval vierden. 

Bedankt
Namens de gehele vereniging willen wij alle deelnemers, 
sponsoren en vrijwilligers bedanken voor de hulp of de 
prijzen voor het evenement. Zonder jullie hadden wij dit 
niet gekund!

Volgend jaar
Laten we hopen dat we jullie allemaal volgend jaar in onze 
verwarmde feesttent bij Heintje kunnen verwelkomen in 
ons jubileumjaar. Alaaf en blijf gezond!

Statistieken editie twee 
240 teams
1000 individuele deelnemers
300 kijkers op de stream
300 badeendjes, waarvan 60 badeendjes in de zak van 
Marloes verstopt werden
40 uur online vergaderingen
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Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum • Telefoon 0541 - 292 564

   Voor da
mes, heren 

en alle car
navalsleu...

Molenstraat 5, Ootmarsum            @deurloop

ok met’n Carnaval



Hapjesbuffet
Barbecue

Stamppotten
Vergaderingen

Diners
Catering
Brunchen

Koffietafels
Koud en warm buffet

Tel: +31 (0)541 - 29 12 05
Mail: info@caferestaurantrouwers.nl
Web: www.caferestaurantrouwers.nl



In de spotlight, de wagenbouw 

CommissieCommissie

Even voorstellen
De wagenbouw is een belangrijke verbindende 
commissie binnen onze vereniging. Om deel te nemen 
aan optochten hebben we natuurlijk een wagen nodig. 
Maar het proces van het bouwen van een wagen is net 
zo belangrijk. De wagenbouwers zijn wekelijks in onze 
loods te vinden en daardoor ontstaat een hechte club die 
samen naar een mooi resultaat werken. Helpen bij de 
wagenbouw betekent voor jongeren ook kennis op doen 
van techniek; lassen, slijpen, vormen maken, elektronica, 
etc. Er wordt wel eens gezegd; de wagen moet duur 
worden van bier. Daar zit natuurlijk een kern van 
waarheid in. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer bier er 
doorgaat. En vele handen maken licht werk en versterken 
de saamhorigheid binnen de vereniging. 

Maar wie zitten er nu eigenlijk in de wagenbouw? Laten 
we de mensen eens benoemen.

Aanspreekpunt: Wouter Oude Vrielink
Materiaal, vorm en techniek: Michel Oude Vrielink
Vorm en techniek: Bjorn Niemeijer, Lars Niemeijer, Dries 
Arends, Chiel Bekhuis, Niek Niemeijer, Dion Nijhuis, Tim 
Nieuw Weme, Robbin Beld, Thijs Heerdink, Niels Kuipers, 
Bram Steghuis, Ruud Oude Vrielink en Michel Veldhuis.

Het is een goed aanvullend team waarin iedereen zijn 
eigen specialisme heeft. Mocht je het nu leuk vinden om 
ook te helpen bij de wagen, schroom dan niet en kom 
gewoon naar de loods. Iedereen is van harte welkom!

Nieuw onderstel
Er is weer een zelfrijdend onderstel aangeschaft om de 
wagen op te bouwen. In het verleden hebben wij ook 
al de beschikking gehad over een zelfrijdend onderstel, 
maar deze is verkocht omdat wij kleinere wagens 
zijn gaan bouwen. Nu wij weer een fanatieke club 
wagenbouwers hebben is besloten om weer een nieuw 
zelfrijdend onderstel te kopen. In eerste instantie wordt 
met de afmetingen van een kleine wagen gebouwd, 
maar dit biedt natuurlijk mogelijkheden voor de toekomst. 
Het nieuwe onderstel is nu nog een vrachtwagen, maar 
zal geheel gestript worden. Met dit onderstel kan de 
vereniging weer jaren vooruit.

Gebruik materialen
Om de kwaliteit van onze carnavalswagen een 
verdere impuls te geven zal met nieuwe materialen 
worden gewerkt. Onze carnavalswagen werd altijd vrij 
“traditioneel” gebouwd met staaldraad, kippengaas 
en papier mache. Om nog mooiere vormen te kunnen 
maken gaan wij gebruik maken van foam en piepschuim. 
Hiermee kunnen vormen veel gedetailleerder worden 
gemaakt. Andere verenigingen maken ook gebruik van 
deze materialen. Het foam en piepschuim moet nog 
wel worden afgewerkt met een laag papier mache. Dus 
geen zorgen voor de jongere garde onder ons, de plak en 
patatmiddag blijft gewoon op het programma staan!

Planning 2021 – 2022
Het thema (dit houden we nog even geheim) en de 
tekening van de wagen voor het jubileumjaar zijn al klaar. 
Voor de zomer wordt met een klein gezelschap van ca 4 
– 5 personen de voorbereidingen al getroffen in de loods. 
Na de zomervakantie zal fanatiek aan de wagen worden 
gebouwd, of zoals de wagenbouw zelf zegt; Dan wordt 
er vol gas gegeven!
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Zoals allen bekend is het carnavalsseizoen helaas 
geannuleerd. De reden hoef ik hier niet uit te leggen. De 
symptomen waren en zijn echter nog niet bij iedereen 
bekend: futloos, een groot tranendal als je denkt aan je 
carnavalsvrienden, verschrikkelijke dorst en zin om de 
polonaise te dansen.

Heb je twee of meer van deze symptomen, dan heb je 
last van een carnavalsdepressie.

De therapie is als volgt: Luister naar carnavalsmuziek, 
maar probeer hier een limiet aan te stellen van maximaal 
twee nummers per dag. Loop de polonaise met je eigen 
huisgenoot/vriend(in)/vrouw/man. Doe dit allemaal, maar 
vooral; praat erover.

De gehele sleppersroad en oale garde had last van de 
beruchte carnavalsdepressie. De oale garde uiteraard 
iets minder, omdat zij toch al aan het afbouwen zijn.

Ten tijde van het schrijven van dit stuk is de carnaval 
inmiddels voorbij. De meeste depressies zullen gelukkig 
dus ook voorbij zijn. Volgend jaar is ten tijde van de 
carnaval de Covid crisis waarschijnlijk voorbij en kunnen 
we weer zonder zorgen jullie tegenkomen tijdens de 
optocht en in de kroeg. Tot dan.

Gevallen-Gevallen-
  stijdersstijders

Carnavals-Carnavals-
depressiedepressie

Dit jaar is het een veilig jaar voor alle carnava-
listen vanwege de corona pandemie. Hopelijk 
zal het volgend carnaval weer gewoon onveilig 
gemaakt worden. Wij hebben alvast een rijtje 
gemaakt met carnavalsvierders waarvan we 
verwachten dat die nog wel eens een ongeluk-
je kunnen krijgen.

* Teun Snoeijink en Chiel Bekhuis: Als zij met 
hun lengte en omvang de feesttent binnen-
gaan, zijn het net jonge kalveren die voor het 
eerst weer de wei in mogen. Niets en niemand 
kan hen nog stoppen. De kans is dan ook groot 
dat zij een nietsvermoedende passant omver 
lopen en dat de gevallen-strijders-commissie 

de volgende dag bij deze persoon de pijn moet 
komen verzachten.

* Siebe Arens en Stijn Toenink: Als deze brave 
goedlachse jongens tijdens een carnavals-
feestje het eerste flesje bier in de hand krijgen, 
loopt het al snel uit de hand. Een paar flesjes 
verder en ze beginnen de boel bij elkaar te 
schreeuwen. De kans is groot dat menigeen 
hier gehoorschade aan overhoudt.

* Loes Arkink en Emma Golbach: De combina-
tie van de chaos van Loes en de slechte ideeën 
van Emma is garantie voor ellende. Deze twee 
dames worden waarschijnlijk komende jaren 
bezocht met een fruitmand.

* Niek van de Küper en Paul van Bekman: 
Deze oude vossen verliezen wel hun haren, 
maar niet hun streken. Probleem is wel dat ze 
minder goed tegen drank kunnen, maar dit niet 
willen toe geven.
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Welk trio van 2021 had onze

Corona metsleppers  en opperslepperCorona metsleppers  en opperslepper
kunnen worden?

“Mijn Café

is er

klaar voor!”"Waar is dat

feestje,

hier is dat feestje."

Arjan Smelt

"Hé shit, dit jaar was 
mijn jaar geweest…
volgend jaar wordt 

mijn jaar."

Gert Smoes
Opperslepper

Metslepper

Niek Beltman
Metslepper

"Heb ik voor

niks mijn dance

moves geoefend."

Hugo de Jonge
Metslepper

"Overdag ben

ik minister,

’s nachts transformeer

ik mij tot vieze Jack"

Mark Rutte
Opperslepper

"Wij vieren feest,
waarvan ik

morgen niks
meer weet! " “Ik kan meer niks meervan herinneren”

Ferd Grapper-
haus

Opperslepper

“Party Ohneende! Coronaof niet, ik ben altijd wel in voor eenfeestje!”

Corona the

rhythm of the night 
Hermes house

band-I will survive 
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De weg naar De weg naar 
het  jubileumjaarhet  jubileumjaar

Eet geen chinees
Eigenlijk zou dit stuk moeten heten:  'een terugblik op ons 
geweldige jubileumjaar.' Op 19 maart 2019 werd er een 
nieuwe appgroep aangemaakt: Jubileum HSV 22 JAAR!!
Vol enthousiasme werden ideeën geopperd om het 
jubileumjaar extra glans te geven. Het waren echter de 
Chinezen die halfgare vleermuizen begonnen te eten en 
de wereld lag stil. Alle plannen konden de ijskast in.......

Lekker bezig Hugo
Desalniettemin werd eind 2020 langzaamaan de draad 
weer opgepakt. Zou het dan toch? Een jubileumjaar 
met bijbehorende Jubileum Opperslepper (Smoes)? Dat 
wil toch iedereen! Voorzichtig zijn de plannen verder 
uitgewerkt en op het moment van schrijven ziet het er 
gunstig uit. Meer dan 50% van de bevolking is ingeënt 
en Hugo hef de gaank d'r in met vaccineren. Inmiddels 
zijn de terrassen weer geopend en mogen we, op het 
moment dat de Noaproat uitkomt, zelfs de kroeg alweer 
in. Reden voor ons om (onder voorbehoud) alvast het een 
en ander bekend te maken. 

Volksfeesten
Wij als vereniging zijn natuurlijk altijd erg gesteund 
door alle leden, maar óók door de inwoners van Oud 
Ootmarsum en omgeving. Reden voor ons om nu eens 
iets terug te doen. Daarom hebben we besloten om op 
9 oktober 2021 een Buurtschapsfeest te organiseren. 
Een middag- en avondvullend programma met allerlei 
activiteiten voor jong en oud, waarbij gezelligheid voorop 
staat. Het zal worden gehouden in het hartje centrum 
van Oud Ootmarsum. Vlakbij daar, waar het ooit is 
begonnen. Uitnodigingen hiervoor worden verstuurd en 
daarop zal verdere informatie staan.

Noteer deze datum al wel vast in je agenda, want 
dit wil je niet missen! Misschien een voorbode voor de 
jaarlijks terugkerende Volk- en zomerfeesten van Oud 
Ootmarsum :-)

Jubileumtrio
Op 22 januari 2022 is eindelijk de langverwachte 
opkomst van het jubileumtrio. We moesten het een 
jaartje uitstellen, maar des te meer reden om dit jaar 
grootser dan groot uit te pakken. Vol gas Bie Heintje 
in de partytempel! Op 29 januari 2022 is er een groots 
Jubileumfeest. Uiteraard wel in de vertrouwde "HSV-
stijl".

Oud Ootmarsum
Als laatste gaan we proberen Oud Ootmarsum een 
stukje mooier/feestelijker aan te kleden tijdens de 
carnavalsperiode en omdat jullie dan nog eens aan ons 
denken;  Wie jarig is... Hierover later meer.

Hou onze social media in de gaten en vergeet ook niet af 
en toe in uw brievenbus te kijken.

Jubileumcommissie 
c.v. de Hènige Slepvèènt
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Ja, mensen denken vaak dat alleen in het zuiden 
carnaval wordt gevierd. Als ik dan vertel hoe het bij 
ons gaat vinden ze dat wel interessant. Ik heb zelfs 
een Duitse gast die elk jaar bij de opkomst komt.

Veel mensen spenderen hun vakantie op jouw 
camping, maar waar ga je zelf het liefst op 
vakantie en waarom?
Wintersport, lekker gas geven op de ski`s en daarna 
après-skiën. Helaas zat dat er afgelopen winter niet 
in, we hopen komende winter weer te mogen.

Hoe vier jij zelf het jaarlijkse carnaval?
Tijdens de opkomst en gala-avonden ben ik 
aan het werk, maar vier ik het feest wel mee. 
In het carnavalsweekend ben ik er bij, opening 
buitenresidenties, optocht, dweilen én frühshoppen 
in Agelo. En natuurlijk het jaarlijkse uitstapje van het 
Hintenwandcomité, de harde werkers die er elk jaar 
tijdens de opkomst voor zorgen dat het podium en 
de achterwand spic en span zijn voor de opkomst.

Welk carnavalsjaar en welk carnavalsfeest is je 
het meest bij gebleven en waarom?
Het eerste jaar, als Hoogheid Heintje met mijn 
metslepper Küper. Wat was dat gaaf, vooral de 
opkomst in het volle café bie de Roatger was erg 
bijzonder.

Hoe zie jij het carnaval en de Hènige Slepvèènt in 
de toekomst voor je?
Ik zie in de toekomst de Hènige Slepvèènt nog steeds 
als dezelfde enthousiaste club met veel actieve leden 
die carnaval vieren op onze eigen manier. Lekker 
ongedwongen en iedereen is welkom.

Heb je nog een mooie uitspraak/leus om mee af 
te sluiten?
Met hoogheid Heintje kiekt wie nig op een kleintje, 
Proost en Alaaf!

SponsorSponsor
in ‘t  lichtin ‘t  licht

Een sponsor die de Hènige Slepvèènt 
vanaf de beginjaren al sponsort is 
Camping de Witte Berg. We hebben de 
übercarnavalsminded eigenaar Laurens 
Heerdink een aantal vragen gesteld.

Camping De Witte Berg, waar kunnen we dit van 
kennen en wat maakt deze camping bijzonder?
Residentie van de Hènige Slepvèènt, sinds 2020 
trotse houder van de ANWB 5-sterren kwalificatie. 
Ons park heeft een prachtige ligging aan het 
Springendal en we werken samen met onze 
medewerk(st)ers, er hard aan om onze gasten een 
fijne tijd te beleven op ons park.

Hoe is Camping De Witte berg en Bie Heintje 
betrokken bij het carnaval en waarom ben je onze 
sponsor?
We zijn sponsor, residentie en ik ben zelf lid van het 
eerste uur. Ik ben trotse sponsor van deze mooie 
club, omdat ik vanaf het eerste uur lid ben en deze 
vereniging nooit verloren mag gaan.

Vragen de campinggasten wel eens naar de 
carnavalsfeesten in Twente/Oud Ootmarsum en 
heb je hier misschien een mooi voorbeeld/verhaal 
over?

Bie Heintje
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Nu Tinder niet meer

werkt moet ik toch 

maar de agressieve

aanpak proberen.

Aah nee. Ik had gehoopt
dat ik een date had met 

Gert Smoes.

Waarom mag een  
boomstam nooit meedoen 
met een voetbalwedstrijd? 

Hij is geschorst….
Hahahahaahahah

wat grappig

Goh wat slecht hej. 
Ben blij dat ik geen 

date heb.

Deze collectie heeft 

mijn persoonlijke 

voorkeur. Ik raad 

het jullie aan.

Die kruiwagen is voor mijn
vriend. Maar de inhoud voor mij.
Ik vind het gewoon heel lekker.

Ik vind het gewoon 
heel leuk om te 

doen!

Hoe ben ik hier 
beland?!

Is toch heerlijk 
wakker worden 
met een groene 

rakker in de hand. 

Welke nummer 
doen wij eigenlijk?

Darude 
Sandstorm

PraatjesmakersPraatjesmakers
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Omcirkel in je agenda, blokkeer alle overige afspraken 
voor deze zaterdag, zeg tegen je vriend/vriendin/man/
vrouw dat je dit jaar het Neyrouz (Koptisch nieuw 
jaar) niet meeviert. Want zaterdag 11 september 
zit jij met de Hènige Slepvèènt, de BloasBrothers 
en vele anderen belangstellenden in de bus naar 
Willingen. De legendarische berghut Siggi's Hütte 
welteverstaan. Na een korte rit in de skilift, waar 
men kan genieten van het prachtige panorama, komt 
men op de top van de Ettelsberg. Hier kun je prachtig 
wandelen in de natuur, je kunt prachtig skiën, je kunt 
zelfs een duik wagen in de Ettelsberg-See. Maar 
eigenlijk komt niemand hiervoor naar Willingen. Je 
gaat naar Willingen voor Siggi's Hütte. (Dit weet 
eigenlijk iedereen, behalve een niet nader te noemen 
commissiehoofd van de Hènige Slepvèènt). Mocht je 
niet weten wat Siggi's Hütte inhoudt, hieronder een 
beknopte beschrijving.
Hier tapt de klant zijn eigen bier uit een vers 
aangeslagen vaatje, hier drink je bier uit een 
oalerwetse pul, maar net zo lief een heerlijke 
erwtensoep uit een bierpul. Befaamd om de heerlijke 
Deutsche Bratwurst is Siggi's Hütte een begrip 
in Europa. Zoals Holger Andrees in zijn review 
omschrijft “Van het allerbeste niveau. Als u zich hier 
niet op uw gemak voelt, is dat uw eigen schuld.” Of 
Marc P. “Zeer goed voor het lessen van een goed 
onderhouden bierdorst. Voldoende drinkveilige 
gasten waarmee je jezelf kunt meten aan de balie.”
Kortom een meer dan geschikte locatie om Hènige 
Slepvèènt on Tour nieuw leven in te blazen. 

Nieuwsgierig? Je kunt je opgeven voor dit spektakel 
door een berichtje te doen naar 06-12826453. 
De bus vertrekt zaterdagochtend om 07.30 uur bij 
de Welkoop en zal rond 17.30 uur retour gaan uit 
Willingen. 
Wat kost dit geintje? €40,- voor de geheel omlijste 
busreis met de nodige versnaperingen voor 
onderweg. Wat je in Willingen uitgeeft moet je zelf 
weten. Vol = Vol! Er gaan maximaal 3 bussen richting 
Willingen en de eerst 70 plekken zijn op moment van 
schrijven al vergeven!

Good Goan en tot 11 september!

Henige Henige 
Slepveent Slepveent 

Sommigen zullen bij “Hènige Slepvèènt on 
Tour” met weemoed terugdenken aan de 
legendarische avonden die beleefd heeft 
in het ganse land, terwijl anderen hier 
zich geen voorstelling bij kunnen maken 
en alleen maar met jaloezie kunnen kijken 
naar de mensen die er toentertijd bij 
waren.

Ooit begonnen als ludiek idee om een avondje te 
stappen in Groningen, toen nog de woonplaats van 
Krijn de Vries. Met z’n allen in de trein naar Groningen 
om de mensen daar eens kennis te laten maken de 
Hènige Slepvèènt. Menig studentenvereniging keek 
met grote ogen naar de “kearls” van de Slepvèènt. 
Na enkele jaren was Groningen bekend terrein en 
werden andere steden opgezocht.
Met z’n allen in een “slaapboot” in Nijmegen of met 
z’n dertigen in een hok zonder ramen in Eindhoven. 
Op carnavalsdonderdag zijn dit 2 van de unieke 
locaties die we nog meer hebben bezocht. Telkens 
garant voor een legendarische avond/ochtend waar 
nog lang over nagepraat werd.
Standaard werd deze groepsreis georganiseerd op 
de donderdag voor carnaval. Omdat onze vrienden 
van de Valappels in Beuningen ook een machtig 
feest kunnen organiseren hebben we besloten om 
toen HSV on Tour tot nader order uit te stellen.

Bij deze: 11 september 2021!

Gaan we nog naar Siggi's Hütte?

on  tour!on  tour!
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Carnaval in Coronatijd

Kahoots

Wie ben ik 

The Masked Singer

TerugblikTerugblik

Komische filmpjes

en sketches

Fantastische prijzen

Dit evenement werd georganiseerd door De Siepeljonkers en Stadscafé 
in den Gulden Crone!



Een nog niet eerder vertoonde onlinemiddag vol uitdaging, interactie, plezier en vermaak!
Was voor jong en 

oud!

Meer dan 800 deelnemers 
deden mee!
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Wouter Oude Vrielink

GastsprekerGastspreker

Wouter Oude Vrielink, actief wagenbouwer, bestuurslid 
en één van ‘mijn’ metsleppers, bedankt voor het 
doorgeven van de pen! Een hele eer natuurlijk, maar wat 
schrijf je in een jaar dat het allemaal anders is. Dit jaar 
een ander jaar dan normaal, geen opkomst, geen gala’s, 
geen wagenbouwers in de loods, geen kledingcommissie 
bij Heintje, geen optochten, geen feestjes en ga zo maar 
even door. Dit jaar had een jaar moeten zijn, waarin wij 
als vereniging ons 22-jarige jubileum zouden vieren. 
Maar helaas, Corona heeft roet in het eten gegooid. 

Blief Thoes
Oké, Corona heeft roet in het eten gegooid. Dat is voor 
iedereen wel duidelijk. We hopen dan maar snel dat het 
allemaal voorbij is en we volgend jaar alsnog ons 22-jarige 
jubileum kunnen vieren. Iets waar de Hènige Slepvèènt 
niet goed in is, is stilzitten. Gelukkig denken we niet in 
problemen, maar in oplossingen. Dat is wel gebleken na 
twee fantastische edities van het Blief Thoes Event. Een 
heuse HSV corona-commissie heeft ervoor gezorgd dat 
er verbinding is gebleven tussen de leden en inwoners 
van Oud Ootmarsum en omstreken. Twee edities vol 
entertainment zoals filmpjes, muziek, een loterij en natuurlijk 
de quiz, hebben ervoor gezorgd dat er een woarm geveul 
de huiskamers ingeblazen is. Niet alleen de HSV corona-
commissie, maar ook de Sleppersroad en andere leden 
binnen de vereniging hebben ervoor gezorgd dat deze 
twee edities meer dan fantastisch hebben uitgepakt.

Terugblik
Ik herinner het mij nog als de dag van gister, op ’t fietsie vanuit 
Vasse (want ja, ik heb het mooie Oald Oatmöske ingeruild 
voor de Parel van Twente!) naar Beim Schweinswirt. Leuk, 
zomercarnaval! Zo, even een alcoholische versnapering 
halen bij de bar en dan zal ik eens even met Gait en Niek v/d 
Küper gaan kuiern. 10 minuten later loop ik verbouwereerd 

weg, het zweet breekt me uit en ik voel de net genuttigde 
alcoholische versnapering omhoog komen. Heb ik dit nu 
goed gehoord? Ik als eerste vrouwelijke Opperslepper? Ik 
begin in mezelf te lachen, Gait en Niek zullen al wel een 
kratje in plaats van een glas bier op hebben.. Het was toch 
geen grap, een paar maand later, sta ik samen met mijn 
Metsleppers Bjorn Niemeijer en Wouter Oude Vrielink in 
de tent bij Heintje. Het dak, of nja, het zeil gaat eraf, wat 
een avond! De weken daarna zijn meer dan fantastisch, 
de gala’s, de optochten en al die andere feestjes. Wie had 
gedacht dat dit zo’n fantastisch jaar zou worden. Het is 
toch spannend om als eerste vrouwelijke Opperslepper 
aan het roer te staan. Wat een eer! Een jaar om nooit te 
vergeten!

Kledingcommissie en bestuur
Naast dat ik de eer heb ik gekregen om als eerste vrouwelijke 
Opperslepper het Hènig Slepèèntlaand te regeren ben ik 
ook actief als kledingcommissielid en secretaris van het 
bestuur. Al heel wat jaren zorg ik er samen met Jorike, 
Marloes en Maureen voor dat de optochtlopers er tiptop 
bijlopen, al zeg ik het zelf. We mogen toch trots zijn op 
hetgeen wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Een 
grote loopgroep en prachtige schmink! Het heeft ons bloed, 
zweet en tranen gekost, maar dan heb je ook wat.
Een dankjewel voor de naaimoeders die ons elk jaar helpen 
met het knippen en naaien van de pakken, een dank je 
wel voor de schminkdames die voor elke optocht al in de 
vroege uurtjes klaarstaan (met of zonder kater) om de 
optochtlopers te schminken, een dankjewel voor Laurens 

Lieke de Witte

GastschrijverGastschrijver
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voor het beschikbaar stellen van de zaal waar we de 
pakken maken en een dankjewel voor Arjan die zijn café 
beschikbaar stelt voor het schminken.

Maar goed, er is een tijd van komen en een tijd van gaan, 
de welbekende roze jasjes worden ingeruild voor de 
blauwe jasjes. Vier enthousiaste dames gaan het van ons 
overnemen, het jubileumjaar zal het jaar zijn waarin we 
alles overdragen en we de loopgroep gezamenlijk voorzien 
van mooie pakken en prachtige schmink. Loes Arkink, Juliët 
de Witte, Danae ten Oever en Emma Golbach, alvast heel 
veel succes en super leuk dat jullie ons opvolgen!
 
Maar aan wie geef ik de pen door…?
Nu rest mij nog één ding; aan wie geef ik de pen door? Kies 
ik voor mijn andere metslepper Bjorn? Kies ik voor de in 
mijn ogen potentiële Opperslepper voor het jubileumjaar? 
Kies ik voor mien breur; vorst Steffie? Of ga ik voor iemand 
anders?

Het is iemand anders geworden; en wel de bierslepper die 
bekend is geworden in Twente door het grote bierblad en 
met gemak een parcourtje loopt met het gevulde bierblad, 
al moest hij daarna wel opnieuw in de schmink… Thijs 
Veldhuis alias de Biel; stoef d’r maar oet! Succes!

Blijf gezond & tot took’n joar!

Lieke de Witte







Filmpjes van Blief Thoes

QR-codeQR-code
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KleurplaatKleurplaat
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Van nature vol karakter.

Heisterkamp Dranken  en Wijnkopers BV

05 41 29 18 30 | Dranken@heisterkamp.com | Wijnkopers@heisterkamp.com 
Eerste Stegge 2 7631 AE Ootmarsum  | www.heisterkamp.com |    



Van nature vol karakter.

Heisterkamp Dranken  en Wijnkopers BV

05 41 29 18 30 | Dranken@heisterkamp.com | Wijnkopers@heisterkamp.com 
Eerste Stegge 2 7631 AE Ootmarsum  | www.heisterkamp.com |    
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De contributie is als volgt vastgesteld:
Nader verklaard:
· De hoogte van de contributie zal jaarlijks, aan 
het begin van een nieuw kalenderjaar, tijdens de 
jaarvergadering, door het bestuur van de C.V. de 
Hènige Slepvèènt worden vastgesteld. 
· Door het invullen en inleveren van de machtiging, 
machtig je ons om de verschuldigde contributie van 
je rekening af te schrijven. 
· Je bent de contributie verschuldigd wanneer je 
jezelf als lid aanmeldt. Deze aanmelding kan zowel 
mondeling als schriftelijk geschieden. 
· Een nieuw carnavalsseizoen begint op 1 april en 
eindigt op 31 maart. 
· De contributie wordt jaarlijks geïnd. De datum is bij 
benadering 10 oktober. 
· Je kunt het lidmaatschap vóór 1 maart opzeggen. 
· De machtiging komt te vervallen nadat je het 
lidmaatschap hebt opgezegd en eventueel nog 
verschuldigde contributie hebt voldaan. 
· De machtiging geldt alleen voor de incasso van de 
verschuldigde contributie, de machtiging geldt niet 
voor eventuele andere activiteiten of betalingen. 
· In alle gevallen waarin de bovengenoemde punten 
niet voorzien, kan het bestuur, in redelijkheid, nadere 
regels stellen.

LidLid

De carnavalsvereniging de 
Hènige Slepvèènt is de gezelligste 
carnavalsvereniging van de gemeente 
Dinkelland. Ook jij kunt lid worden van 
deze vereniging!

Je voordelen
Je voordelen: 
· Carnaval vieren in en rondom Oud Ootmarsum. 
· Korting op busreisjes, naar diverse 
uitgaansgelegenheden in en buiten de regio. 
· Meelopen met tenminste drie carnavalsoptochten, 
waaronder o.a. Ootmarsum en Albergen. 
· Deelnemen aan diverse andere carnavalsfeesten. · 
Uitnodiging voor de ledenvergadering.
· De 'Noaproat' ontvangen na de carnaval, met 
daarin alle gebeurtenissen van de carnaval. 
· Je bent niks verplicht, je mag………

Het ledengeld bedraagt jaarlijks 12,50 euro. Zoveel 
voordelen voor slechts 12,50 euro!!

Dus word lid van onze carnavalsvereniging en 
profiteer van de vele voordelen. Het enige dat je 
hoeft te doen is onderstaande regels goed te lezen 
en ons te machtigen het ledengeld jaarlijks van je 
rekening af te schrijven.
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wordenworden

Om lid te worden vul je even dit 
formulier in en zorgt dat het komt 
bij secretaris Lieke De Witte p.a. 
Kottinkkamp 28, 7661 RX Vasse.

Ook is het mogelijk om lid te 
worden van de club van 50. Hierbij 
steun je de vereniging met een 
hogere contributie van 50 euro. 
Hiervoor vul je dit formulier in.



Gezocht !Gezocht !

Voor op de vrijdag en zaterdagavond

Aanmelden bij
Jeroen Oude Nijhuis

06 54 23 31 36

Gala ArtiestenGala Artiesten



AGRARISCH LOONWERK

GRONDVERZET

ZAND & GRIND

CONTAINERVERHUUR

TRANSPORT

MECHANISATIE
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De originele, hervulbare
Hènige Slepvèènt aansteker. 

€2,00

Aansteker Bieropener Kentekenplaathouder
De Hènige Slepvèènt bieropener van zeer 

degelijke RVS kwaliteit!
€10,00

De originele Hènige Slepvèènt 
kentekenplaathouder. Past op 
iedere auto, vrachtwagen op 

trekker. Vet cool!
€5,00

De echte ultieme Vintage Old School 
Kiel. Bedrukking op de voor en 

achterkant. Voorzien van ruime zakken. 
Nog enkele maten beschikbaar. Neem 
contact op met de webshop voor een 

afspraak.
€15,00

Vintage 
Old School Kiel

Muts Sjaal
De Hènige Slepvèènt muts 

bedrukt met logo.
€12,50

De Hènige Slepvèènt sjaal 
bedrukt met logo.

€12,50

WebshopWebshop

Vlag Sticker
De originele Hènige Slepvèènt 

vlag!
€25,00

Ronde stickers met Hènige 
Slepvèènt logo

€0,10 p.s.





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 belang-
stellenden zijn voor de Noaproat, dan verzoeken wij u con-
tact 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 internet-
site: http://www.henigeslepveent.nl

Uitgever
C.V. De Hènige Slèpvèènt

Redactie
Rudy Groeneveld - Tekstschrijver
Roel Eppink  - Advertentiebeleid
Bram Beld  - Tekstschrijver
Dirk Hunder  - Tekstschrijver
Niek Heerink  - Tekstschrijver
Leon Meijer  - Tekstschrijver
Andras Koops  - Tekstschrijver
Robin Bonnes  - Tekstschrijver
Stefan Oude Nijhuis - Tekstschrijver
Jeroen Oude Nijhuis - Tekstschrijver / Fotograaf
Timo Bonke  -  Fotograaf / Editer
Kay Bolk  - Tekstschrijver
Krijn de Vries  - Tekstschrijver
Gert Smoes  - Foto-pagina
Jeanine Oude Luttikhuis - Vormgeving
Noah Noppert  -  Vormgeving
Lieke de Witte  - Gastschrijver

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

Negentiende  jaargang
Eerste druk
Augustus 2021
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www.henigeslepveent.nl   www.facebook.com/henigeslepveent  

WEES ALTIJD UP TO DATE!

Tot volgend jaar!


