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Redactie “Leesvoer”

't is bi'j ons thuus altied feest

De voorzitter spreekt,
Sassendonk, 31 januari 2017
Beste Oelewappers,
Het is weer zover: op verzoek van de “Commissie Boekje” schrijf ik dit artikel in ons boekje.
En dat is voor mij geen zware taak, want ik zie met groot genoegen toe hoe goed
carnavalsvereniging d’Oelewappers het doet. Laten we de zaken maar eens doorlopen: Wij zijn
neergedaald in De Weijenbelt, waar wij geweldig zijn ontvangen. Daar zijn nu twee feesten van
onze vereniging geweest, en wát voor feesten…..
Allereerst het Prinsenbal. Ik denk dat ik u niet behoef uit te leggen hoe geweldig deze avond is
gelopen maar doe het tóch, want het was volgens mij namelijk fantastisch!
Onze geabdiceerde hoogheid, nu nog oud-prins LOLium I, is op ludieke wijze van zijn taak
ontheven, en zó door in de commissie gestapt welke zich bezig houdt met het maken van dit mooie
boekje. (En nu tijdelijk in mineur vanwege een gebroken ruggenwervel, LOLium wij allen hopen op
een spoedig herstel) Wat een prachtige nieuwe hoogheid hebben wij gevonden in prinses Bobine,
met aan haar zijde adjudant Le Fil. Met hun beiden maakt cv d’Oelewappers heel goede sier, wij
zijn nu al apetrots op het koppel. Dan die tweede feestavond, het Prominentenbal. Een prachtig
gevulde zaal, een strakke organisatie, een goeie band, huis-DJ en kapel De Deurbloazers, met als
hoogtepunt de bekendmaking – en uitreiking van de Prominent welke dit jaar niemand minder is dan
onze burgemeester Meijer! Vooral het voor Zwolle “binnenhalen” van Koningsdag in 2016, en de
invulling van die prachtige dag, was voor de commissie welke het Prominentenbal organiseert een
doorslaggevend argument om burgemeester Meijer te vragen of hij onze onderscheiding in
ontvangst zou willen nemen. De Oelesisters zijn als vanouds weer creatief met een mooie act, wat
heeft onze vereniging toch veel te danken aan onze dames. En ook onze Dansgarde heeft weer
een mooie dans ingestudeerd, de meiden zijn een sieraad voor onze vereniging.
Onlangs ben ik op bezoek geweest bij de in aanbouw zijnde praalwagen, en heb ik de kleding voor
de bijbehorende loopgroep mogen zien. Wat mij betreft heeft onze vereniging nú al de eerste prijs
gewonnen van de Sassendonkse Optocht! Wat een creativiteit en inzet, ook hier ben ik heel erg
trots op. Met Hessel Jongma achter de bar in onze Oeleburcht “Hessels’s Café” is ook ons
onderkomen in de Sassendonkse binnenstad gewaarborgd, als vanouds is het daar goed toeven
kan ik u verzekeren, al heel erg lang weten de carnavalsvierders de weg te vinden naar die
prachtige en gezellige bruine kroeg. Voor d’ Oelewappers staat nu nog te wachten de Startavond op
vrijdag 24 februari in De Oeleburcht, de Grote Avond op zaterdag 25 februari in De Weijenbelt en de
Sluitavond in De Weijenbelt op dinsdagavond 28 februari.
Tijdens die Startavond zal ons verenigingssymbool weer worden opgezet naast De Hoofdwacht,
tegenover het symbool van zustervereniging De Eileuvers.
Persoonlijk hoop ik nog steeds ( en ik weet dat er velen zijn die mijn mening delen) dat zo spoedig
mogelijk op De Grote Markt Het Eileuver nest en De Oelewapper niet meer beiden staan, maar dat
beide symbolen plaats maken voor één Gezamenlijk Symbool, waaruit waarlijk de gezamenlijkheid
van de carnavalsviering door alle verenigingen en groepen naar het Sassendonkse publiek toe zal
blijken… Tijdens de Grote Avond in De Weijenbelt, een avond voor alle carnavalsvierders welke de
zaterdagavond in de binnenstad té druk vinden en een gewoon gezellige carnavalsavond willen
vieren, zullen verscheidene zusterverenigingen hun opwachting maken onder de klanken van de
huis-DJ en Men In Music, en zal om 23.11 uur die andere prachtige verenigingsonderscheiding
worden uitgereikt, namelijk de Primus Inter Pares.
Deze onderscheiding betekent “De Eerste onder zijn Gelijken”, en is voor het eerst uitgereikt in
1982.
Ik wens u allen nu al een mooi Carnaval 2017 toe, en hoop u vaak te mogen treffen in De
Weijenbelt, De Oeleburcht of in een van de vele carnavalsvierende kroegen in ons mooie
Sassendonk.
Uw voorzitter (a.i.)

Paul Schulte, prins Paul der Oelewappers te Sassendonk in 2002
paulschulte1957@hotmail.com

Veurzitter
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Paul Schulte
Grootvorst Paul der Oelewappers
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een goed peerd is aver weerd

Sponsor aan het woord:
In Den Hoofdwacht
Tegen de hoofdingang van de Grote Kerk is in 1614 door Thomas Barends de
Hoofdwacht aangebouwd. Op het blauwe veld aan de gevel staat in gouden letters
'ANNO-VILIGATE ET ORATE-1614’, hetgeen betekent ‘Waakt en bidt'. 'Anno 1614' staat
natuurlijk voor het bouwjaar. Recht voor de Hoofdwacht, op de Grote Markt, werden
publieke executies uitgevoerd.
Inmiddels heeft het pand een nieuwe bestemming, een plek waar historie en gastronomie
elkaar hebben gevonden. Wijnbar/brasserie In Den Hoofdwacht! Dé plek in Zwolle om te
genieten van goede wijn-spijs combinaties.
Chef-kok Michel Wetemans heeft een prachtige kaart samengesteld, waarbij hij veelal
gebruik maakt van biologische producten uit de regio. Wisselende gerechten van een
passend formaat, die uitstekend samengaan met de wijnen die per glas geserveerd
worden. Denkt u aan dagverse Yellowfin tonijn, of hertenrugfilet met rodekool en saus van
veenbes, bereidingen die uw verwachtingen zullen overtreffen! Alle gerechten hebben het
formaat van een tussengerecht en kosten allen slechts negen euro.
In Den Hoofdwacht is open van dinsdag t/m zondag en zeer binnenkort zeven dagen per
week te bezoeken. U bent van harte welkom!
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In Den Hoofdwacht te Zwolle

Dät giet deur de kèlewinkel.

Lieve Oelewappers,
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Na mijn opkomst als Prinses Bobine ging ik op weg naar mijn eerste Prinsenbal bij Prins
Geer van de Deurzakkers, in de Siggels. Zoals jullie snappen was ik best wel
zenuwachtig want het was mijn eerste officiële opkomst als Prinses Bobine de 1 e. Na mijn
eerste ietwat mislukte praatje begon het feest, en het werd al gauw gezellig. De volgende
dag werden de hof foto`s gemaakt door een lieve fotograaf collega van mij uit de
fotostudio van Wehkamp waar ikzelf fulltime werk als fotografie styliste. Het was prachtig
weer en de foto’s werden met veel plezier en grote deskundigheid van mijn collega
gemaakt onder de Sassenpoort. En zeg nou zelf, ze zijn geweldig geworden toch!
Na het maken van de foto`s kwam de kennismaking middag die heel gezellig was, maar
ook fijn was om iedereen al een beetje te leren kennen. Na het uitreiken van mijn
onderscheidingen eindigde deze middag in een overweldigend lachen, zingen en dansen
met elkaar en ik voelde me al gelijk omarmt door deze warme vereniging. Tot slot zijn we
nog met een aantal mensen wezen eten bij de Chinees, en ook daar hebben we enorm
gelachen. Wat een mooi maar spannend eerste weekend was dat voor mij en mijn
adjudant de Fil.
Toen kwam de Dwarsligger avond van CV Net Ehm Anders in de WRZV hallen. Ik had
Prinses Xing Tayan die week daarvoor al ontmoet op een gezellige manier en voelde me
dus al veel meer ontspannen voor mijn praatje die al een stuk beter ging. Ook dit werd
weer een gezellige avond en langzaam merkte ik dat de vereniging, mijn adjudant en ik
aan elkaar begonnen te wennen.
Ja ja , en toen kwam de kerstbingo waar wij door alle drukte van ons gezin thuis ietwat te
laat arriveerden. We kwamen op de scooter van onze zoon naar de Weijenbelt en
hadden al een super Rinus en Romana ritje achter de boeg toen we lachend binnen
kwamen. Wij maar denken dat de bingo een verkapt excuus was voor een gezellig feestje
met een biertje, maar het was een echte Bingo!! Toen we binnenkwamen zat iedereen al
rondom de tafels met smart op ons te wachten. Harry en Jan waren blij dat ze eindelijk
hun balletjes konden laten rollen. Ook dit werd weer een reuze gezellige avond, en ja wij
wonnen natuurlijk te veel prijzen om mee terug te nemen op onze scooter, lol.
Ons volgende feestje was die van Prinses Crea Bea en adjudant Naald en draad van CV
de Wezenlozen in hun residentie de Vier Jaargetijden. Na het officiële ontvangst en mijn
toespraak die lekker soepel ging (al doende leert men) bleek dat mijn kadootje voor ‘oma’
Crea Bea een schot in de roos was. We vierden een geweldig feest met elkaar en onder
de bezielende begeleiding van Herman en Melissa sloten we de avond af met een mooie
wals op de Grote Markt in de sneeuw.

ik holle van oe
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De volgende receptie was van Prinses Jewel van de Tonnezotters in de Bierton. Een
lieve prinses waarmee ik vanaf het eerste moment een klik had . Na het officiële
ontvangst en het verplichte praatje hebben wij haar een echte officiële Oelemuts
overhandigt omdat wij toch ook wel merkten dat die blote schouders een behoorlijk risico
inhielden voor een fikse long- en/of blaasontsteking. En toen was het de avond erna tijd
voor de opkomst van de laatste prins of prinses van het Sassendonkse carnaval. De
nieuwe Hoogheid van CV de Gleuvenskoevers. Tijdens het informele ontvangst om
afscheid te nemen van Prins Kokkie werd al snel duidelijk dat deze Prins een
onuitwisbare indruk had gemaakt tijdens het Carnaval van 2015/2016 en dat zijn opvolger
het niet makkelijk zou gaan krijgen. Blij verrast was Prins Kokkie toen wij hem het oude
Embleem van “Het Stoofologisch Orkest” overhandigten. Het Orkest waarvan hij zelf (en
adjudant Bonky) zolang onderdeel waren geweest. Het werd een geweldige avond met
veel verassingen , acts en een mooie nieuwe Hoogheid. Hoogheid Mout (weer een
Prinses) Who Rule The World???? Steeds zekerder en zekerder werd ik in mijn rol van
Hoogheid van mijn Oelewappers en langzaam kon ik ook steeds meer genieten van
samen carnaval vieren met ‘mijn Oelewappers’. Gelukkig kwam alles samen op het
prominenten bal waar alles goed voelde en vertrouwd en ik ook merkte dat Prinses
Bobine en de Oelewappers één waren. Het werd een grandioos feest waarin iedereen zijn
uiterste best deed om alle verenigingen, die in grote getale waren op komen dagen, het
naar hun zin te maken. Dankzij een super organisatie en begeleiding werd het een super
avond en hoorden wij zelfs tijdens de feesten die wij daarna bezochten wat voor een
gezellige feest het was geweest. Helaas schijnt het dus de traditie te zijn dat er na het
Prominentenbal toch enige toetsing moet plaats vinden van de gastvrijheid van de nieuwe
Hoogheid dus togen wij met 3 taxi’s richting het huis van Mijn Adjudant en mij alwaar het
tot diep in de nacht gezellig en rumoerig was. Groot voordeel was wel dat wij eindelijk af
waren van alle restjes ongewenste alcoholische versnaperingen die al geruime tijd in een
vergeten hoek stof hadden staan verzamelen. Elk Nadeel heeft zijn Voordeel.
Enige nadeel was wel dat wij met een behoorlijk zwaar hoofd (van de korte nachtrust) om
11 uur weer op de stoep van de Weijenbelt stonden om ervoor te zorgen dat de Bridge
club de volgende avond zonder afleiding kon beginnen aan weer een nieuwe uitdaging in
club verband. Vervolgens was het een race tegen de klok om in vol ornaat op tijd aan te
melden voor de receptie van CV de Bestevaertjes. Uiteraard waren wij graag van de partij
aangezien wij vanaf het begin al een hele goede band hebben met deze benjamin van het
Sassendonkse Hoogheden Kabinet. Prins Mike is een echte Gentleman en een geboren
Prins en is een echte ‘ Pietje Bel ‘ (net als mij). Dit is een echte jeugdprins van het
carnaval 2016/2017 en een belofte voor de toekomst. En samen met zijn Adjudant
Quinten hebben zij dan ook een geweldig feest neer gezet in Wijkcentrum de Bestevaer.
En toen was het tijd voor het meest intense carnavals weekend tot nu toe. Vrijdagavond
de receptie van CV de Peperbussies in de Bierton en ook hier waren wij weer de hekken
sluiters op een geweldig leuk feest waar we konden opwarmen voor weer een geweldig
feest bij CV de Darpspompers in Epe waar we ons vervolgens weer konden opwarmen
voor………???

ik kenne 't ele mense niet

Ja hier konden we ons dus echt niet voor opwarmen. Ondanks alle positieve verhalen van
iedereen over het geweldige intensieve feest van het Internationale Prinsen Treffen in
Nijmegen, werden al onze stoutste verwachtingen overtroffen door wat wij hier hebben
meegemaakt. Vanaf het ontvangst in de Waag (alwaar wij al onze regionale collega’s
troffen) tot aan het slotakkoord aan de bar voordat wij de bus naar huis namen (en ook de
terugreis zelf ) was alles een Zotte Gekke Super ervaring die je inderdaad als hoogheid
moet meemaken en koesteren.

Bladziede 8

Uiteraard hebben wij in onze hofresidentie , genietend van de gastvrijheid van Hessel en
Rennie, nog een paar biertjes genoten en uiteindelijk zijn wij tevreden en voldaan
huiswaarts gekeerd om vervolgens (maandag was een vrije dag) volledig in coma te
vallen en te genieten van alle fijn herrineringen die ons hoofd vulden. Wij kijken enorm uit
naar de komende feesten en met name naar het komende carnaval . Om samen met
‘onze Oelewappers’ het Sassendonkse carnaval te vieren zoals alleen Oelewappers dat
kunnen en we willen alle Oelewappers bedanken voor hun geweldige inzet en organisatie
tot nu toe. Wij zijn er van overtuigt dat 2017 een Super Carnavals Jaar wordt .
Veel Liefs Prinses Bobine 1e en Adjudant de Fil.

de lollige broek uutangen

d’ Oelewappers:

Het Hof
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Dagelijks bestuur

kiek die tamme ente ies, as 't oew tamme ente is pak em dan.

Grootvorsten
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Senaat

De domenee met de körken oed

Raad van 11
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Dansgarde

Kwärt veur de proeme . A-j ärd loopt kom ie de reziene tègen

Bladziede 12

Hofdames

niet weinig völle

Sponsoren bedanken voor de bijdrage van onze schatkist.
Op de zondagavond de datum 26 februari hebben wij als commissie ‘leesvoer’ een loop
bedacht met de naam: ‘CaféZwiereZwaai’ de start & verzameltijd is om 19:30 uur in onze
welbekende residentie de Oeleburcht. Het is de bedoeling om een aantal cafés bij langs
te gaan en daar een drankje te gaan nuttigen, dit is voor de deelnemers te doen tegen
inlevering van 3 munties p.p. zo doen we iets terug aan onze sponsoren. Vanuit de
commissie leesvoer worden her nog drankjes en hapjes geregeld. Het verblijf in elke
gelegenheid zal 30 minuten zijn. Iemand van de organisatie geeft dit aan met een
…fluitje…gele kaart & rode kaart…..( de uitlegt hiervan zal volgen om 19:33 uur in de
Oeleburcht)
De deelname is alleen voor leden van cv d’ Oelewappers, deze krijgen van ons als
commissie leesvoer een bandje om of een stempel op. Opgave graag via
redactie@oelewappers.eu !Wij zien jullie graag meelopen maar willen bij de opgave
weten hoeveel er meelopen en vooral wat jij wil gaan nuttigen deze loop dit i.v.m. de
bestellingen …. dus vandaar deze oproep & opgave.
Onderstaand het schema voor ‘CaféZwiereZwaai’:
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1e. 19:30 verzamelen Café Hessel
2e. 20.00 Vertrek richting Café De Pul
3e. 20:30 vertrek richting Café Bubbelbar
4e. 21:00 Vertrek Richting Swols Café
5e. 21:30 Vertrek richting Café Bruut
6e. 22::00 Vertrek richting Café Stapes Inn
7e. 22:30 vertrek richting Café De Hoofdwacht

wöör e-j dät e-eurd?
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pik an de lippe

Op stap met Prinses Bobine en adjudant de Fil
Voor de maandagmiddag 27 februari staat de Kroegentocht ‘Met Hoogheid Bobine laat wij
ons aan de sponsor zien’. Deze Kroegentocht is voor alle leden om mee lopen. De start
zal om 14:30 uur zijn vanaf onze welbekende residentie de Oeleburcht. Wij gaan dan o.a.
naar….. ……….ja dat zien jullie vanzelf wel, volg onze Hoogheid en adjudant zodat je niet
uitdroogt of verhongerd.
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Raad de onderstaande plaat………………..……Wie o wie zitten er allemaal in deze kiek?

ans met de bellen
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't is in en uut mien konte

Prominentenbal der Oelewappers
Zaterdagavond , 21 januari 2017. De deuren van Wijkcentrum de Weijenbelt zijn geopend
voor het Prominentenbal van Carnavalsvereniging d’Oelewappers. Op deze avond wordt
een man, vrouw of groep tot Prominent benoemd. Deze onderscheiding wordt uitgereikt
aan een persoon of groep die door hun werk, of op een andere manier belangrijk voor de
stad Zwolle is geweest. Enkele namen die in het verleden deze onderscheiding gekregen
hebben zijn: Wichert aan ’t Rot (1996) , Jan Hillebrand (1999) , Gerben Last (2005) ,
Sassendonk on Air (2011) en natuurlijk de Prominent van 2016: Jonnie & Thérèse Boer Eigenaren van Restaurant De Librije.
Prinses Bobine en haar adjudant De Fil ontvangen verscheidene verenigingen uit Zwolle,
maar ook uit Epe, Sneek, Apeldoorn en Amersfoort hebben carnavalsvierders de weg
naar De Weijenbelt gevonden. Na de nodige positieve, onthutsende en lachwekkende
toespraken van de bezoekende Hoogheden kunnen de Carnavalsverenigingen zich in de
grote zaal tussen het feestgedruis voegen.
De MB Band zorgt voor de muzikale klanken deze avond. Ook mogen de dansmariekes
hun dans, waar ze al maanden hard voor trainen aan de zaal laten zien.
Omstreeks middernacht is het moment dan daar. De voorzitter van Carnavalsvereniging
d’Oelewappers mag bekend maken wie zich Prominent 2017 mag noemen…..
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Voor 2017 is dat niemand minder dan de burgervader van de stad Zwolle:
Henk Jan Meijer. Sinds 2000 mag hij zich burgermeester van Zwolle noemen.
De onderscheiding voor Prominent krijgt hij met name voor Koningsdag 2016.
Koning Willem Alexander noemde het hartverwarmend. De hele kop van Overijssel en
zelfs over de provinciegrens heen hebben laten zien wat ze kunnen. Een moderne
eigentijdse parade die de geschiedenis goed heeft weergegeven. Het was een prachtige
Koningsdag in Zwolle. Door deze lovende woorden werd benadrukt dat de burgermeester
van Zwolle een prachtige Koningsdag heeft neergezet en hiermee Zwolle positief op de
kaart heeft gezet. Na de uitreiking volgden de nodige felicitaties en fotomomenten.
Waarna het feestje in de Weijenbelt nog even doorging..

Va
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De boek met bott 'n ebbmn

Fotocollage van het Prominentenbal van CV ‘d Oelewappers
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De Commissie loopgroep met vele handen is druk in actie, zie foto hieronder.
Wat ze maken is nog een raadsel dat ziet u wel met de grote carnavalsoptocht op
25 februari aanstaande in Sassendonk!

ij ef een aertien naor zien vaertien .
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Een köppien wöör een bärsien in zit, wört nooit meer een stärk köppien

Wist u dat:


















Wij alweer het prinsenbal achter de rug hebben.
Dat wij al menige feestjes hebben gehad.
Waaronder het prominentenbal dit weer een ouderwets gezellig mooi feest was.
De burgemeester hier de prominent is geworden en wij deze keus geweldig goed
vonden.
Zoal bij de Wezelozen en bij de Gleuveschoevers en Net Éhm Anders en de
Tonnezotterers de Pepperbussies, en natuurlijk naar Epe de Darpspompers,
Dat oud prins LOLium niet zo goed achteruit kan lopen.
Hij nu met een gebroken rug zit en ligt.
Wij hem heel veel sterkte wensen en een voorspoedig herstel.
Dat wij ook alweer naar Nijmegen zijn geweest dit weer een feest op zich is.
Wij nu een ieder een geweldig carnaval toewensen en elkaar vast wel ergens
tegen komen Alaaf Alaaf Alaaf.
De Hoogheid, prinses Bobine en haar adjudant het bijzonder goed doen.
Er in dit boekje Zwolse spreuken staan en verhaaltjes.
De vereniging ver buiten Zwolle is geweest.
Zij naar Friesland zijn afgereisd.
Daar het 44 jarig bestaan van de Oeletoeters hebben gevierd.
De Oelewappers over 2 jaar 55 jaar bestaan.
Er ook een groot jubileumfeest komt van de Oelewappers in de Weijenbelt.
Wij als vereniging enorm blij zijn met de nieuwe residentie
Dat dit wederzijds is.
Wij in het carnavalsweekend meerdere keren te vinden zijn in de Oeleburcht.
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Döör bint mi'j de stienen nog eigen
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A-j ärd loopt kom ie de reziene tègen

Stukkie geschiedenis uut Zwolle…
Korte Ademhalingssteeg,
Dit is de naam van een straat in het oude centrum van Zwolle.
De straat vorm de verbinding tussen het Grote Kerkplein en de Grote Markt. De naam van
de straat verwijst naar de misdadigers die in deze straat hun laatste adem haalden
alvorens terecht te worden gesteld op het schavot van de Grote Markt.
Bron: wikipedia

Drietrommeltjessteeg,
Op zijn Zwols….Drietrummegiesstège. Drietrommeltjessteeg, ooit Doornstraat geheten,
straatje in de binnenstad tussen Eiland en Pletterstraat waar vroeger ambachtslieden en
neringdoenden leefden en werkten. Je had hier de logementen De Vriendschap, De
Posthoorn en Chinezenlogement Tiën. De naam Drietrommeltjessteeg is ontleend aan het
huis ‘Drie Trommeltjes’ dat er ooit heeft gestaan. Heel bekend is een revueliedje waarin
deze steeg voorkomt.
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Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols:
Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie

Die ef een beste poele op de band .

Korte Kamperstraat 26 Zwolle www.hesselscafe.nl

Een ofzäkkertien nemmn
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De Weijenbelt is gevestigd aan de Campherbeeklaan 82, 8024 BZ in Berkum. (Zwolle)
tel.: 038- 4537409 www.deweijenbelt.nl

