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De voorzitter spreekt,  
 
Beste Oelewappers, 
 
Onze mooie carnavalsvereniging staat aan de vooravond van seizoen 2016-2017. Dat is altijd  
spannend, want dan groeit de vereniging  weer toe naar al die zaken welke tijdig moeten zijn 
geregeld, zodat CV d’Oelewappers als vanouds kan schitteren in het prachtige Sassendonk. 
Daartoe zijn de commissies in de ledenvergadering gevormd, en druk aan de slag. Hulde aan 
alle leden van onze vereniging die, ieder op eigen wijze en naar vermogen, hun bijdrage 
leveren aan het doen slagen van weer een prachtig carnavalsseizoen. 
En ja, dan word dit seizoen een speciale editie. Bekend was al dat direct na carnaval 2016 ons 
bestuur om tafel zou moeten met De Vrolijkheid, hetgeen zou gaan uitdraaien op een zoektocht 
naar een nieuwe Hofresidentie. Wat er vervolgens allemaal is gebeurd dat is u allen bekend, 
en is vreselijk triest te noemen. Het laatste wat CV d’Oelewappers kon doen is  waardig  
afscheid nemen van “onze” Ria Dijk, en dat heeft de vereniging dan ook met een zwaar 
gemoed gedaan. 
Ook zijn er harde noten gekraakt in het bestuur van onze vereniging hetwelk, zoals zo vaak in 
dit soort situaties gebeurt, slechts heeft geleid tot verliezers.  
En dan, hoe hard en zakelijk ook, moet onze vereniging ook verder. Dus: op zoek naar een 
nieuwe Hofresidentie! En dat is na grondig onderzoek en goede afwegingen Wijkcentrum De 
Weijenbelt geworden. De wijze waarop De Weijenbelt onze vereniging heeft ontvangen en de 
afspraken welke zijn gemaakt beloven veel goeds voor de toekomst, en nu gaat alles dan voor 
de eerste maal gebeuren in het wijkcentrum van Berkum.  
Heel duidelijk heeft onze vereniging en de uitbater van De Weijenbelt Marco Baan vastgesteld 
dat aankomend seizoen de periode gaat worden om kennis te maken met elkaar, en dat er 
ongetwijfeld zaken komen bovendrijven welke verbetering behoeven, fine-tuning zoals dat in 
management termen zo mooi heet. Aankomend seizoen wordt dan ook voor alle partijen een 
leerjaar, want na ruim vijftig jaar opnieuw starten in een nieuwe Hofresidentie maakt dat niets 
meer vanzelfsprekend is, maar opnieuw moet worden beproefd.  
Als interim-voorzitter van onze mooie vereniging heb ik in die kennismakingsperiode het volste 
vertrouwen! Samen met Wijkcentrum De Weijenbelt gaat CV d’Oelewappers de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet, met als al spoedig naderende mijlpaal het 55-jarige jubileumjaar. 
Als u dit leest dan heeft ons Prinsenbal al plaatsgevonden. Dan is Prins LOLium de Eerste 
samen met zijn adjudanten Humus en Aqua al geabdiceerd, ofwel: op ludieke wijze uit hun 
functie ontheven. Een happening welke de abdicatiecommissie ongetwijfeld tot groot vermaak 
van u allen heeft uitgevoerd! 
Ook heeft u al kunnen kennis maken met “De Nieuwe”. Ik heb van nabij de voorbereidingen 
mogen meemaken, (zonder de identiteit van de nieuwe Hoogheid en zijn/haar adjudant(en) te 
kennen!) en toch kan ik u volmondig zeggen dat onze Hoogheid van seizoen 2016-2017 staat 
te popelen om onze vereniging voor te gaan! Er staat Sassendonk nog wel wat te wachten kan 
ik u beloven….. 
Namens het bestuur van uw carnavalsvereniging spreek ik de wens uit dat wij u allen weer 
vaak mogen begroeten in onze nieuwe Hofresidentie en uiteraard ook in De Oeleburcht: 
Hessels Café.  
U bent als altijd méér dan welkom! 
 
Uw voorzitter a.i. 
 
Paul Schulte 
(Grootvorst Paul der Oelewappers) 
 
 

Paul Schulte, prins Paul der Oelewappers te Sassendonk in 2002 
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Voorstellen Hoogheid: 
 
Lieve Oelewappers, 
 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn volledige 
naam is Babiche Brigit Beck-de Haan en ik zal 
Carnavals vereniging de Oelewappers dit jaar voor 
gaan als Prinses Bobine de 1ste. Dit zal ik doen met 
mijn Adjudant de fil, die tevens mijn echtgenoot en 
steun en toeverlaat in het normale leven is. Samen 
met hem wonen wij in het mooie dorpse Westenholte 
alwaar we onze 5 lieve kinderen ,1 jongen en 4 
meiden, begeleiden om van pubers uit te groeien tot 
jonge verantwoordelijke volwassenen. Pfffffffff!! 
Samen zijn wij gek  van Spinning en racefietsen en 
dit doen wij regelmatig in de sportschool maar ook 
buiten op Holterberg en Alp ‘d Huez. Ik hou 
daarnaast van hardlopen en fitness en dat is niet 
alleen om onze bourgondische levens stijl te 
compenseren maar ook omdat we het gewoon lekker 
vinden. In het verleden heb ik de modevakschool gevolgd en daarnaast mijn coupeuse en 
middenstands diploma behaald en ben te werk gegaan in het ontwerpen, maken en 
verkopen van bruidsjurken. Jaren lang heb ik een eigen markt bedrijf gehad in zowel binnen 
en buitenland in babykleding, ondergoed en zelfs een mobiele Ierse Pub. Na al dat gereis 
ben ik uiteindelijk in rustiger vaarwater beland ,nou ja rustiger met 5 kinderen?? Wel 
gezelliger. Sinds 5 jaar werk ik als Styliste voor de fotografie bij de fotostudio van 
Wehkamp.nl en heb het daar reuze naar mijn zin. Uiteraard kruip ik nog regelmatig met veel 
plezier achter de naaimachine om in mijn vrije uurtjes gekke creaties en grote prinsessen 
jurken te maken. In het verleden heb ik veel ontwerpen en creaties gemaakt voor o.a. 
musicals en toneelstukken en zelfs voor bekende Nederlanders zoals bijv. Tineke Schouten.  
Het was voor mij dan ook een geweldige uitdaging om de kleding voor mijzelf en mijn 
adjudant te ontwerpen en maken, en om de fotografie en styling te begeleiden bij Wehkamp 
Studio. Als jong meisje uit een Katholiek gezin is carnaval er bij mij met de paplepel 
ingegoten en was ik als peuter al dol op verkleden en het vieren van carnaval. Lieve 
Oelewappers het zal jullie dan ook niet verbazen dat ik mij zeer vereerd voelde toen ik door 
de vereniging benadert werd om de 53 ste hoogheid van CV Oelewappers te worden. Na 
een HELE korte bedenk periode en  uiteraard niet zonder overleg met mijn Adje voel ik het 
dan ook als een grote eer om jullie dit carnavalsjaar voor te gaan in het Sassendonkse 
carnaval en samen met jullie er een fantastisch en Creatief Carnaval van te maken onder de 
leus. 
 

“Van Naald en draad tot Naaimachien, 

carnaval vier je met Prinses Bobine!” 

 ALAAF 
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Voorstellen Adjudant: 
 
Ik Adjudant de Fil  
 
Bij deze wil ik mij graag aan u ,de Oelewappers, voorstellen. Mijn naam is Lex Beck, 49 jaar 
en sinds afgelopen vrijdag 25 november de steun en toeverlaat in het Sassendonkse 
carnaval voor mijn Hoogheid Prinses Bobine. Ik mag haar garen en draad zijn om tijdens het 
komende carnaval het stiksel te zijn waarmee Zij alles aan elkaar naait. In het dagelijks leven 
zijn wij ook met naald en draad aan elkaar geregen. Samen hebben we 5 kinderen waarbij 
we op dag dagelijkse basis onze handen vol hebben om alle puberzaken en kalverliefdes in 
goede banen te leiden. Ik heb een rijk carnavals verleden 
en ben opgegroeid met het Sassendonkse carnaval. 
Sommigen van jullie kennen mij wellicht nog als Prins 
Tuile , oftewel Dakpan. Dit werk doe ik nog steeds 
waarin ik als verkoopleider voor een fabrikant van 
dakpannen de commerciële belangen in Nederland 
behartig. Naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd RPM 
instructeur en geef ik les in extreme spinning bij Fitland 
Stadshagen en mag ik graag klussen en dingen bouwen 
en verbouwen. Creativiteit is dan ook één van de dingen 
die mij zo aantrekken in het carnaval. Het carnaval heeft 
zich vanaf de zeventiger jaren tot nu ontwikkeld van 
Boerenkiel tot Creatieve creaties die men tijdens het 
Sassendonkse carnaval overal tegen komt. Dit is ook het 
thema van mijn Hoogheid , Prinses Bobine, want zij is 
altijd degene die de mooie creaties die wij dragen tijden 
het carnaval verzint en verwezenlijkt.  Ik kijk er enorm 
naar uit om samen met mijn Hoogheid Prinses Bobine en 
alle Oelewappers er een geweldig en creatief carnaval 
van te maken. ALAAF!!! 
 
Prinses Bobine aan het woord: 
 
Het eerste weekend overleefd als Prinses van de Oelewappers. 
Daar ga ik dan, maandagmorgen 28 november 5 voor half negen, op de fiets bij min 3 
graden op weg naar ‘mijn’  Wehkamp. Langzaam trap ik de pedalen rond op weg naar een 
zware dag terwijl ik mijn schouders optrek om de kou te ontwijken. Terwijl ik de  Voorsterweg 
afrijdt verschijnt er ineens grote glimlach op mijn gezicht wanneer ik terug denk aan het 
afgelopen weekend. Pfff wat waren we zenuwachtig afgelopen vrijdagavond toen wij, Prinses 
en Adjudant,  op kwamen in onze nieuwe residentie de Weijenbelt en wat waren we blij toen 
alles zo mooi lukte en iedereen zo enthousiast was over onze opkomt en onze kleding . En 
wat hebben we genoten van alle Oelewappers die ons zo’n warm welkom gaven die avond 
en ons zo opnamen in hun midden. Met gemengde gevoelens denk ik terug aan de 
zaterdagavond bij de Deurzakkers en aan de stress die ik voelde om zo goed mogelijk mijn 
praatje te doen maar ook aan het geweldige feest dat daarop volgde. En met heel veel liefde 
en warmte denk ik terug aan de geweldige middag en avond op zondag met ‘mijn’ 
Oelewappers onder de Sassenpoort en in ‘ons’ Hessel’s Café en de kennismaking  met 
zoveel lieve nieuwe vrienden en vriendinnen. En ik kijk ook terug op het super gezellig  eten 
bij de Chinees en vraag me nog steeds af of de kramp in mijn kaken nu komt van het vele 
eten of van het lachen. Ik grijns nog een keer heel breed en besef mij ineens dat het 
helemaal geen zware dag wordt maar dat ik vanavond gewoon weer een dag dichter bij het 
volgende feestje met ‘mijn’ Oelewappers ben.   
 
Liefs Prinses Bobine 1ste   
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Proclamatie 
 

Wij Prinses Bobine de 1ste, Jonkvrouwe van Weijenbelt tot Asterweg 
Freule van Peperbus tot Zalkerdijk en het fietspad daarheen en terug. 

Groot Hertogin van Naald, Draad, Speldenkussen en vingerhoed.  
Gravin van styling en fotografie, Barones Vic Comica maar bovenal 

De 53ste hoogheid der Oelewappers doen declameren dat; 
 

Wij tijdens onze regeringsperiode van lichtend voorgangerschap 
de volgende 11 geboden uit dragen en nastreven. 

 
Ten Eerste,  
Gescheurde enkelband of een knie met gebroken schijf , carnaval vier je ook met een zeer 
lijf. 
 
Ten Tweede,  
Oprispingen, misselijkheid of maagzuur brandje, die blust men met een Blauw handje. 
 
Ten Derde, 
Bij gebrek aan valuta ,cash of pin ,niet gaan feesten tegen onze zin. 
 
Ten Vierde, 
Prinses en Adjudant  gaan nooit verstek , want aan de bar is voor hen altijd plek 
 
Ten Vijfde, 
Veer van Kip ,Eend of Fazant  horen niet in het oog van Prinses of Adjudant. 
 
Ten Zesde, 
Als men tijdens carnaval toch naaien moet,doe het dan veilig met condoom of vingerhoed. 
 
Ten Zevende, 
Wie allèèn drinkt en nooit rondjes geeft wordt niet oud en heeft voor niets geleefd. 
 
Ten  Achtste, 
Lach nooit om het leed van een Eend, want een eend is ook iemand zijn moeder! 
 
Ten Negende, 
Van onderbroek tot Hema worst onder Prinses Bobine leidt niemand dorst 
 
Ten Tiende, 
Als de bel voor het laatste rondje luidt doet Prinses Bobine het licht wel uit. 
 
Ten Elfde, 
Uit vrije wil en eigen keus volgt u uw Prinses omwille van haar Leus; 

 

“Van naald en draad tot naaimachien, 

carnaval vier je met Prinses Bobine!” 
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Terugblik Prins LOLium: 
 

Na maanden zwoegen en zweten in de mijnen kwam ik op 21 
november 2015 als Prins LOLium ǀ onder de grond vandaan om 
samen met Admiraal Aqua en Luitenant Humus de Zwolse 
grasmatten te bespelen. Wat hebben wij een prachtig mooi 
carnavalsseizoen gehad en wat hebben wij veel gelachen en 
vooral geouwehoerd….Bij alle hoogheden die wij bezochten 
haalden wij als trio leuke acts uit en zorgde voor een leuke 
start van menig carnavalsavond. Voor elke Hoogheid had ik 
ook een deurmat van gras gemaakt en riep ik hem of haar bij 
mij op het matje. Een aantal acts wil ik jullie nog even weer 
onder de aandacht brengen: De eerste uitdaging was voor Prins 
Bike, hij mocht laten zijn dat hij als heuse fietsenhandelaar ook 
strak in pak zich prima uit de voeten kon maken op een vouwfiets. 
Bij Prinses Kristel van de Knienebelters werd een konijnenhok 
meegebracht waar ze een knuppel in moest gooien. Voor Prinses Ivy 
die wel van een drankje houdt, bedachten wij een echt drankorgel. 
Prinses Henrieke van de Tonnezotters had een probleem met ritsen van de jurk, al gauw 
deed zij mee aan een interactief rits(verkeers)spel. Prins Willem en zijn dochters Amalia & 
Alexia werden getest op hun Koninklijke kennis door een oranje quiz. Voor Prinses Ster en 
adjudanten Zon & Maan ontwierp wij een heus sterrenstelsel. Voor Stadsprins Kinne hadden 
wij een proeverijtje bedacht en waren wij de keuringsdienst van waarden. Prins Kokkie lieten 
wij op een oud muziekinstrument de Posthoorn spelen. En met JeugdStadsPrins Jasper heb 
ik een legendarische wedstrijd gevoetbald op een klein voetbal veld, de uitslag hebben we 
het niet meer over. Allemaal mooie herinneringen aan beleeft echt geweldig! De startavond 
was ook een belevenis om mee te maken, al die hossende mensen en carnavalisten het was 
Top. Het hele carnavalsweekend wat één groot feest, veel dansen, zingen, ouwehoeren, 
drinken en vooral het heerlijke eten bij iemand thuis of in de restaurantjes. Ojaaa de vele 
overnachting in het roemruchte “hotel Schutte” zijn onuitwisbaar en ik heb daar fijne 
herinneringen aan overgehouden waar wij tot in de vroege uurtjes door kletsen en dronken 
en….op een vroege morgen werd een heerlijk frisse duik in het zwembad op straat 
genomen. De carnavalsoptocht was een pareltje wat een geweldige ervaring was dat om op 
een geweldige mooie wagen door Sassendonk heen te maaien….en dan ook nog een mooie 
prijs winnen! Verder hebben wij nog meegedaan met een biertapwedstrijd en karaoke, dat wij 
niet konden zingen was bekend maar zo vals……hahahha.  Ik heb veel erg veel lieve 
mensen ontmoet waar ik fijne herinneringen mee heb beleeft en gedeeld zo ook de 
Oelesisters die meededen met een 24 uurs estafetteloop, Samenloop voor hoop, super om 
te zien welke inzet daar was! Helaas zijn er ook een paar nare momenten geweest afgelopen 
carnavalsjaar en hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mensen…. De 
begeleiding van ons als trio was goed geregeld en vond ik een toegevoegde waarde, voor 
alle vragen het maakte niet uit wat kon je bij Ronald en Jitse terecht en kregen wij altijd een 
passend antwoord of tip, dank. Ja en dan de Abdicatie, je wordt al een aantal weken in het 
onwisse gehouden en wordt de spanning opgebouwd totdat je achter de schermen op je 
laatste avond als vogelverschrikker afgaat, echt geweldig! Ik kan nog wel veel meer vertellen 
en opschrijven maar ik laat het hierbij, ik wens een ieder heel veel gezondheid liefde en een 
heel goed carnavalsseizoen toe. Dank allemaal dat jullie achter ons aan wilden gaan in de 
polonaise. 3 x Alaaf!!!  Ik heb onze leus maar iets aangepast…. 
 
 

“Met Prins LOLium op de mat, speelden wij elke zaal plat” 
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Terugblik Admiraal Aqua: 
 
Natuurlijk was carnaval niet nieuw voor mij. Ik vierde al jaren carnaval voordat ik dit jaar als 
Admiraal Aqua, mijn maatje Jan als prins Lolium bij mocht staan.  
Met de Deurbloazers ben ik natuurlijk bij veel carnavalsverenigingen geweest. Zo ook op 
feesten van de Oelewappers. Jan kende ik natuurlijk al heel lang. De meeste Oelewappers 
natuurlijk niet. Maar dit jaar mocht ik de vereniging van binnen leren kennen. En dat is mij 
persoonlijk zeer goed bevallen. Wij zijn direct met open armen ontvangen. Wat mij opviel is 
dat er binnen de vereniging een prettige sfeer heerst en de leden betrokken zijn in het doen 
en laten van elkaar. Daarbij is bijna iedereen actief als lid en heerst er niet alleen tijdens het 
carnaval maar ook door het jaar heen saamhorigheid. Leuk vond ik dan ook de 
nieuwjaarsreceptie en het plotselinge bezoek van een Zwolse Sinterklaas in Deventer.  
De carnavalsfeesten in Zwolle waren voor mij natuurlijk niet nieuw, ook als prins van de 
Pompestompers uit Steenwijk had ik deze al eens mogen meemaken. Wat ik dit jaar echter 
bijzonder leuk vond om te doen was om samen met Jan en René bij elke vereniging een 
leuke act voor te bereiden en uit te voeren, waaronder de vouwfiets bij Bike, het flessenorgel 
bij prinses Ivy, de Sterrenparade bij prinses Ster en het konijnenhok bij prinses Kristel.  
Ook de overnachtingen in Hotel Schutte waren onvergetelijk, alhoewel meestal veel te kort, 
doordat  Prins en Luitenant meestal tot vroeg in de ochtend de mooie avonden aan het 
evalueren waren. Andere hoogtepunten dit jaar waren natuurlijk het bezoek en de busreis 
naar het Prinstreffen in Nijmegen en het bezoek aan de 
carnavalsverenging in Heino.  
Ook fijn dat er vanuit de Oelewappers bij elk 
bezoek dat we brachten zoveel aanhang mee 
ging. Oelewappers bedankt voor dit mooie 
jaar. Naast René, heb ik er een boel 
nieuwe vrienden bij !!!! 
 
Met carnavaleske groet, Bram.  
 
Terugblik Luitenant Humus: 
 
Wist u dat: 
  

 Ik mijn bevindingen als adjudant Humus 

hier even wil vertellen. 

 Ik ben gevraagd zo'n zeven maand voor het prinsenbal ik zei gelijk ja wist nog niet 

eens wie de nieuwe Hoogheid werd.            

 We daarna aan elkaar voor gesteld zijn en toen begon het.                                         

 De voorbereiding voor het uitzoeken van de kleding wat wij graag wilde dragen als 

trio daar snel uit waren.                           

 Wij erg gelachen met het passen hier van.        

 Daarna een dagje naar den Bosch zijn geweest om kleding voor het carnaval uit te 

gaan zoeken ook hier weer veel lol hebben gehad.                        

 Ik heb daar wel leren snelwandelen wat een tempo hebben die twee niet normaal 

man.                                                                  

 Toen wij begonnen met het voorbereiden van de acts die wij bij elke vereniging 

zouden doen heel veel lol hier om hebben gehad en natuurlijk hebben jullie het 

resultaat gezien.                                                              

 Elk feestje was weer gezellig en geweldig er werd nog over ons gepraat als we weg 

waren.                                           
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 Nijmegen in een woord machtig om dit van deze kant te mogen meemaken de entree 

in de hal een kippenvel momentje.      

 Prominentenbal geweldig zag het nu eens van een andere kant.                              

 Toen richting het carnaval eerst heeft de raad mijn huis omgetoverd tot hotel 

SCHUTTE met zelfs echte konijnen in mijn kamer, prachtig toch.                               

 Het slapen van Prins LOLium en Admiraal Aqua in mijn hotel ik zeg hier maar niet 

teveel over maar de drankjes werden zelfs met munten 

betaald.                                               

 Het was iedere nacht weer veel lachen en napraten mooi.                                            

 Toen het carnaval zelf vijf geweldige dagen ik kan niet anders zeggen.                  

 Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij was om bij deze twee heren en bij deze 

vereniging als adjudant heb mogen optreden.                                                          

 Ik wens de nieuwe Hoogheid man of vrouw heel veel succes maar vooral heel veel 

plezier het aankomende seizoen en natuurlijk ook zijn of haar adjes.                  

 Tot op de barricaden tijdens het aankomende seizoen Adjudant Humus. 
 
Met carnavaleske groet, René. 
 
 
Agenda carnavalsvereniging de Oelewappers:  
 
Op de volgende feestjes lopen wij in de polonaise en zien jullie graag aansluiten ……tot dan! 
 
10 december `16: Dwarsliggersavond CV Net Ehm Anders  

       Aanvang: 20:30 uur Locatie:  WRZV Hallen Zwolle 
 
17 december `16:  Kerstbingo  

       Aanvang: 20:00 uur Locatie: Wijkcentrum de Weijenbelt Zwolle 
 
5 januari `17:  Receptie CV de Wezenlozen  

Aanvang: 20:30 uur Locatie: café Vierjaargetijden Zwolle  
 
13 januari `17   Receptie CV de Tonnezotters  

Aanvang: 20:30 uur Locatie: de Nieuwe Bierton Zwolle 
 
14 januari117  Prinsenbal CV de Gleuvenskoevers  

Aanvang: 20:00 uur Locatie: de Bolder Zwolle  
 
21 januari`17   Prominentenbal CV de Oelewappers 

Aanvang: 20:00 uur Locatie: Wijkcentrum De Weijenbelt 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oelewappers.eu/
http://www.oelewappers.eu/
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Verslag weekendje Diffelen: 
 
Het weekendje Diffelen geld voor velen binnen onze vereniging als het startsein van het 
Oelewapper seizoen. Het is vrijdag 30 september en voor menigeen is het haasten om op 
tijd in te checken bij  herberg de Bontekoe. Zoals altijd zijn Ankie en Harrie aanwezig om 
iedereen welkom te heten en voor wie er zin in heeft is er een broodje met een kom soep. Al 
gauw heeft iedereen zijn plek gevonden en vloeien de eerste biertjes rijkelijk door de 
keeltjes,  “ja ik hoor u denken”, de wijn ging ook soepel over de tong. Dit jaar mag er ook niet 
gerookt worden in de accommodatie, dat vinden de meesten van ons niet erg het is even 
slikken voor de rokers, maar goed het is niet anders. Deze avond staat meestal in het teken 
van spelletjes doen maar we hadden wel een klein probleem de meesten onder ons hadden 
er niet aan gedacht om Face10 of het beroemde shotjes spel mee te nemen, nu dan maar op 
zoek tussen de spellen die aanwezig zijn in de Bontekoe. Terwijl de koffie werd 
ingeschonken werden er heerlijke taarten klaargezet (gemaakt door Jeffrey) en konden we 
nemen wat we wilden. Het smaakte echt heerlijk en de meeste hebben zich er tegoed aan 
gedaan. De keus valt voor het spel thirty seconds, waarna er rond de klok van 22.00 uur een 
heerlijk toastje met eier of tonijnsalade op tafel word gezet, ondertussen werd er fanatiek 
gestreden om de winst. Theo en Birgit zijn de laatsten die arriveren, met voor iedereen een 
hamburger van de Mac, die is smakelijk ontvangen. De kinderen vermaakten zich prima en 
konden het goed met elkaar vinden. De muziek word een tandje bijgesteld en al snel word er 
uit volle borst mee gegalmd. Het word een lang nachtje of eerlijk gezegd er zijn er bij die het 
licht hebben zien worden. Zaterdag ochtend, de tafel is gedekt en de eieren zijn gekookt. 
Langzaam aan komen de eerste vroege vogels op om zich rond de ontbijttafel te 
scharen…..het is wel hilarisch…….zij die al langer meegaan zitten daar in hun nachtkleding 
maar onze Hoogheid Prins LOLium kwam gewassen en geschoren aan de dis….hahahaha 
dat zou de volgende ochtend anders worden….zijn ietwat verbouwereerde uitdrukking zei 
genoeg. De zaterdag staat in het teken van boodschappen kopen en het uitje voor de 
vrouwen, waar het traditie is om met elkaar gezellig te lunchen. Onze hoogheid dacht 
gezellig mee te gaan en had niet door dat de mannen nooit meegaan, nu dan maar besloten 
om zelf een wandeling te gaan maken door het prachtige landschap en het bos. De dames 
zijn naar Hardenberg gereden en hebben boodschappen gedaan, daarna gezellig op een 
terras onze lunch genuttigd. Aansluitend nog even shoppen en iedereen was weer tevreden 
om huiswaarts te keren. Ondertussen vind in de keuken de nodige voorbereiding voor het 
avondmaal plaats. Dit zal gemaakt worden door Jeffrey en Manon, op het menu staat 
Lasagne, salade, gebakken aardappelen, en pannenkoeken voor de kids. Het was heerlijk, 
chapeau Manon en Jeffrey. Na alle afwas te hebben gedaan en de keuken weer aan de kant 
is, is het onderhand tijd om koffie met nog een heerlijk stukje gebak te nemen. De taarten 
smaken goed. Al snel verzamelen de mannen zich om de bar en word geluisterd naar de 
favoriete komiek André v Duin….de mannen vermaken zich prima en het is een gezellig 
geheel. De M en M’s smaken goed samen met chips, pepernoten, drop en weet ik allemaal. 
Het zou nog laat worden deze avond. Dan breekt de laatste dag aan, hier en daar worden de 
spieren los gemaakt en getracht om het ontbijt te verorberen, Harrie geniet van een heerlijk 
restje Lasagne….”bleh” hoe krijg je het naar binnen. Dan is het echt tijd om iets actiefs te 
gaan doen, Jordie en Jeffrey hebben in de ochtend het GPS spel uitgezet. De groepen zijn 
gevormd en al snel moesten de eerste opdrachten worden verricht. We kunnen vertellen dat 
het erg geslaagd was deze middag. Daarom een bedankje richting de organisatie. 
Ondertussen vind in de keuken de nodige voorbereiding voor het avondmaal plaats. Het 
word een mengelmoes van restjes, maar alles gaat schoon op en de buikjes zijn weer 
gevuld. Dan is het toch echt tijd voor het vertrek van allen en word er druk gepakt en 
schoongemaakt door deze en gene. Na nog een laatste ronde en het vastleggen van de data 
van volgend jaar word er door Harrie nog een woordje gesproken en bedankt voor het 
gezellige weekend en keert iedereen huiswaarts. We kunnen terug zien op een geslaagd 
weekend van onze vereniging. Geschreven door : Francis. 
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Voorstellen Wagenbouw: 
 
Allereerst zal ik mij aan u voorstellen, niet dat ik nieuw ben binnen de vereniging maar 
meestal op de achtergrond. Mijn naam is Jan Bannink en ben al enige jaren betrokken bij de 
bouw van de optochtwagen, nu ben ik 1e coördinator en zal u allen een beetje bijpraten hoe 
of het met de bouw verloopt. We hebben een mooie groep mannen bij elkaar die nu al zo’n 6 
weken druk in de weer zijn hiermee. Samen met Roelof Lubbers (2e coördinator) zorgen we 
voor een strak schema en planning. Inmiddels is het Thema voor dit seizoen al een poosje 
bekend en word er vol gas gewerkt met het monteren van hout, schroeven, platen monteren 
en dergelijke het begint al aardig gestalte te krijgen. Ook met de andere mannen is het 
prettig samenwerken, dit zijn Jan Groen, René Schutte, Eddy Oldenhof en Jordie ter Steege. 
We proberen om de wagen eind januari toch echt gebouwd te hebben en kan er daarna de 
laatste hand worden gelegd aan de decoratie. Hiervoor kunnen we best een vrouwenhand 
gebruiken, dus lijk het je iets om mee te helpen meld je dan hiervoor aan bij 
redactie@oelewappers.eu .  
 
Dan nog het laatste nieuws omtrent de locatie waar we bouwen “deze gaat gesloopt worden” 
en kunnen dus medio volgend jaar er niet meer terecht, dit vanwege het Heino-Zwolle traject 
van de gemeente, mijn vraag is als je nog een locatie / geschikte ruimte weet laat dit dan 
even weten aan mij. Ik hoop met de vakmannen een mooie wagen te bouwen dit jaar, en dat 
we vol trots aan de start van de Sassendonkse optocht verschijnen. 
 
Jan Bannink 1e coördinator wagenbouw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje: 

 

Graag willen wij bij deze de vorige redactie nogmaals bedanken voor hun tomeloze inzet en 

uren die ze in de mooie boekjes hebben gestoken, klasse!!! Renate Elhorst, Ankie ter Steege, 

René Schutte, Anja Westerhof, Manon Stroeve en Gert Elhorst!!! 

 

mailto:redactie@oelewappers.eu
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Voorstellen nieuwe redactie: 
 
Dag beste lezer, bij deze maken wij ook even gebruik van de gelegenheid om ons voor te 
stellen….. Wij zijn de nieuwe redactie van de Nieuwsflits voor - najaar editie deze zijn beiden 
digitaal en voor het Prominetenbal komt en een boekje die u op papier gaat ontvangen. Vol 
enthousiasme zijn wij gestart en zijn we de afgelopen maanden om de twee weken bij elkaar 
geweest om te bespreken hoe en wat wij gaan doen en hoe de drie uitgaves eruit gaan zien! 
Deze digitale versie is de eerste en wij hopen dat u dit met veel plezier zal gaan lezen. 
Mochten en toch zaken zijn die een tip of een top verdienen mail ons dan op het volgende 
adres: redactie@oelewappers.eu 

 

 

 

 
 

Op de foto staat de volledige redactie, van links naar rechts zijn dat: 
Jan H. de Vries, Anja Westerhof, Dorothe Lubbers, Francis Bannink, Melissa Lubbers en 

René Schutte. 
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De nieuwe residentie van de CV d`Oelewappers, de Weienbelt 
 

 
Voorstellen eigenaar Weienbelt: 
 
 
Onze razende reportster Melissa heeft onze uitbater van de Weienbelt geïnterviewd: 
 
Marco Baan geboren in het Brabantse dorpje Fijnaart, en dan vraagt u zich misschien wel af 
"waar ken ik dat toch van" ja het is het heuse dorpje waar de zanger Frans Bouwer ook 
vandaan komt. Marco is verhuist heeft 't Kleigat geruild voor Sassendonk. Als bedrijfsleider 
van de Weijenbelt is hij helemaal op zijn plek, hij heeft De dagelijkse verantwoordelijkheid 
voor de exploitatie en het beheer van Multifunctioneel Wijkcentrum.  
Marco is dol enthousiast om met ons de Oelewappers een samenwerking aan te gaan. 
De Weijenbelt is het centrale middelpunt van Berkum. Een op een bult gelegen wijkcentrum 
Een leuke anekdote hierover is dat toen er een biertje werd besteld, gezegd werd dat de prijs 
wel omlaag mocht. Waarop het antwoord was, je koopt een biertje geen aandelen! Aandelen 
heb ik al zei de man, aangezien zij met de pet rond zijn rond gegaan om zo de Weijenbelt te 
laten bestaan.  

Twee leden van de wijkvereniging die graag bij onze vereniging komen, hadden al een paar 
keer aangegeven dat als wij een nieuwe hofresidentie zochten dat wij dan aan de Weijenbelt 
konden denken.  De wijkvereniging heeft ook nog niet eerder een carnavalsvereniging 
mogen welkom heetten.  Het Prinsenbal was ontzettend geslaagd, op naar het 
prominentenbal! 
  
Ook heeft Marco en de Weijenbelt nog een heuse leus bedacht: 
 

Voor drankje, gezelligheid en gein, kun je het beste bij de Weijenbelt zijn! 
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Eigenaar Marco Baan op onderstaande foto met de huisregels. 
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Carnavalspuzzel der Oelewappers 
 
Streep de woorden door, de overgebleven letters vormen een zin.  
Schrijf deze zin op en stuur het antwoord naar redactie@oelewappers.eu 
Onder de goede inzenders zal één iemand een verrassing aangeboden worden! 
Bij meerdere goede inzendingen zal één iemand uit de Steek getrokken worden… 

               

S E S N I R P D G U E J L  ALAAF 

O G R O O T V O R S T A E  CARNAVAL 

O E L E B U R C H T B L E  CARNAVALSMIS 

K W A P S L A V A N R A C  DANSMARIEKES 

E P E P R I N S E N B A L  GROOTVORST 

E F A A L A D T H E M A R  HALFVASTENBAL 

T S Z S A S S E N D O N K  JEUGDPRINS 

S I M S L A V A N R A C I  OELEBURCHT 

J D N O V A T R A T S N C  OELEWAPPERS 

R E A F P O L O N A I S E  POLONAISE 

O E L E W A P P E R S E T  PRINSENBAL 

D A N S M A R I E K E S I  PRINSES 

H E F S L U I T A V O N D  RESIDENTIE 

              SASSENDONK 

              SLUITAVOND 

              STARTAVOND 

              STEEK 

              THEMA 

mailto:redactie@oelewappers.eu
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De Weijenbelt is gevestigd aan de Campherbeeklaan 
82, 8024 BZ in Berkum. (Zwolle) tel.: 038- 4537409 

www.deweijenbelt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Kamperstraat 26 Zwolle 

www.hesselscafe.nl 
 

 

 

http://www.deweijenbelt.nl/
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSGVzc2VsJ3MgY2FmZSIsImFkZHJlc3MiOiJLb3J0ZSBLYW1wZXJzdHJhYXQgMjYsIFp3b2xsZSIsImxhdGl0dWRlIjo1Mi41MTIyOSwibG9uZ2l0dWRlIjo2LjA4ODk4LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjM1MzMzMDU2ODIwMzgxMX0=?link=directions&fb_locale=nl_NL&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSGVzc2VsJ3MgY2FmZSIsImFkZHJlc3MiOiJLb3J0ZSBLYW1wZXJzdHJhYXQgMjYsIFp3b2xsZSIsImxhdGl0dWRlIjo1Mi41MTIyOSwibG9uZ2l0dWRlIjo2LjA4ODk4LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjM1MzMzMDU2ODIwMzgxMX0=?link=directions&fb_locale=nl_NL&ref=facebook
http://www.hesselscafe.nl/

