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De voorzitter spreekt:

Beste Oelewappers,

Het Carnaval van 2017 is weer voorbij! En wat was het weer een enerverende editie,
waar een heleboel is gebeurd. Een geweldige Startavond in De Oeleburcht, op
zaterdag om te beginnen de eerste prijs (voor verenigingen) in de Grote Optocht, en
’s avonds een gezellige Grote Avond met om 23.11 uur de benoeming van Sassendonk
TV als Primus Inter Pares van onze vereniging. Op zondagmorgen een mooie
Carnavalsmis met dank aan CV De Tonnezotters voor de organisatie. Heel speciaal in
de Basiliek was de vertolking van Leonard Cohens lied “Halleluja” door Annet en Albert
Rumengan, ofwel de zus en zwager van “onze” Renate Elhorst. Zondagmiddag de
spelletjesmiddag voor de deur bij De Oeleburcht, en ’s avonds een geslaagde
sponsorloop. Op de maandagmiddag de altijd gezellige stapmiddag, en in de avond
het aanmoedigen van prinses Bobine en adjudant De Fil in de Prinsenkaraoke.
Dinsdagmorgen de Smartlappen in Bloopers, en om 13.00 uur de Brunch in De
Oeleburcht, als altijd weer prima verzorgt. Na die brunch een gezellige middag, met
om 16.00 uur het neerhalen van ons verenigingssymbool. Als laatste onze sluitavond
in De Weijenbelt, die door alle aanwezigen als uiterst gezellig werd ervaren en waar
menig traan werd gelaten op het moment van “Steken af” om 23.11 uur.
Zoals hiervoor beschreven lijkt het een wat droge opsomming van wapenfeiten. Maar
wát een saamhorigheid, teamgeest en gezelligheid! Wat hebben d’Oelewappers,
onderling en natuurlijk samen met de leden van de overige Sassendonkse
zusterverenigingen, een fijn Carnaval gehad, als ik alle signalen goed heb
opgevangen. Wat d’Oelewappers betreft niet in de laatste plaats natuurlijk met
medewerking en inzet van onze sponsoren, en de uitbaters/personeel van De
Oeleburcht en De Weijenbelt! Op naar verenigingsseizoen 2017-2018 zou ik zeggen,
en stil zitten is er niet bij! Want de commissie welke zich bezig houdt met het spoedig
aankomende 55-jarige jubileum is opgestart en druk bezig met de organisatie. Ook zal
onze vereniging achter een nieuwe ruimte aan moeten voor het bouwen van onze
praalwagen, want dit voorjaar stopt de huurovereenkomst. Het wordt een afscheid van
de bouwlocatie in goede harmonie, maar zoals al gezegd: de vereniging moet
verder.Kortom er is altijd werk aan de winkel, maar onze mooie vereniging kan de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien, ik heb serieus de indruk dat de jonge leden
van d’Oelewappers klaar zijn om de taken van de “ouderen” over te nemen, en zo moet
het ook gaan. En zo bestaat onze vereniging uit een prachtige groep mensen welke
met elkaar de schouders er onder zet en de reis naar een nog lange toekomst allang
is begonnen.
Ik dank alle Oelewappers voor een goed carnavalsseizoen!
Uw voorzitter a.i.
Paul Schulte
(Grootvorst Paul der Oelewappers)
Paul Schulte, prins Paul der Oelewappers te Sassendonk in 2002
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Het Carnavalsconcert door de Masketiers der Geurneuzen:
21 januari 2017 de wekker gaat om 5 uur. De koffie word gebrouwen en de broodjes
met ei worden gebakken. Francis en ondergetekende zijn er weer klaar voor. Helaas
dit jaar niet de eerste in de rij, maar wel 2e. De tijd kruipt voorbij de koffie raakt op, de
likeurtjes en andere shotjes worden uit de tassen gehaald en er word geproost op
een mooie ochtend en een mooi carnaval. Een caravan maakt een gat tussen ons en
de rest van de rij en naast ons word een heuse snackbar geopend met muziek. Arme
mensen die bij de Librije een boel hebben betaald voor een uitgerust
nachtje. Uiteindelijk hadden we onze kaartjes bemachtigd en konden wij ons
verheugen op een mooi stukkie carnavalsconcert. Tijdens het carnaval op 27 februari
2017 om 10 uur gaan de deuren open en plaatsen we onszelf weer in een rij.
Waarna je in een soort trechter effect komt om een plekje in de zaal te bemachtigen,
ellebogenwerk zeg maar gerust. De zaal word weer gevuld met diehard
carnavalsvierders. En we zitten te trappelen. Boudewijn de host van het evenement
deed weer een geweldig woordje.
Zijn intro ging als volgt:
Lieve, lieve Sassendonkers; de editie 2017 van het
Carnavalsconcert wordt -zonder schromelijke overdrijving- een
LEGENDARISCHE editie... Wat een BIZARRE invulling van het
programma op de Carnavals-maandag.... (Nix verklappen doen).
Laat U Overrompelen !!! Dat is zeker gelukt ! ! !
Iedereen hangt aan zijn lippen wat doet ie dat toch goed. En hij
krijgt voor elkaar dat prins Sebas #1 zijn spetterende
danspasjes heeft laten zien. Een trio aan Twentse komieken
Ernesto, Marcellino en Wilfried Finkers kwamen daarna een
stukje doen en van mij hadden ze nog veel langer mogen
doorgaan. Uiteindelijk kwam de act waar wij ons allemaal zo op
hebben verheugd! Een orkest met een cabaret tintje. Een
prachtig stukje operette muziek “Wien aus Wien” daar zijn we
het vast allemaal over eens. Wel was het te lang en te veel van
het goede. Elk moment om een beetje sjeu eraan te geven werd
aangegrepen. Zo werd Leo de violist toegezongen met de vraag of
hij weer dronken was geweest. En omdat er nu ruimte genoeg
was in de zaal, konden we ruimbaan de polonaise doen op de
Radetsky mars en de Donau zo blauw! Ik heb in ieder geval
nog een lekker tukkie kunnen doen en zo kon ik de maandag
weer fris en fruitig doorhalen!
Of we volgend jaar weer zullen gaan? Ja toch wel denk ik…
Lieve carnavalsgroet, Melissa
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Oproep………..C.c DeBestervaertjes zoekt nieuwe leden!!!!!!!!!!!

Vrijwilligers van C.C. de Bestevaertjes zijn: Ilona & Petra.
Wil je je aanmelden bij de Raad van 11, ben je tussen de 7 & 16 jaar en
mag je van je ouders meedoen? Geef je dan op bij Ilona 06-151 740 43
Mailen mag ook: c.c.debestevaertjes@gmail.com
Kosten zijn 12,50 per jaar p.p.

Prins Mike 1e
Adjudant Quentin
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Recept van onze eigen Prominent Jonnie Boer:
Het is bijna Pasen en hebben we nog een paar dagen te gaan met vasten. Wij als
commissie leesvoer hebben dan ook nog een heerlijk product voor jullie geregeld
vandaar dit overheerlijke onderstaande recept van onze eigen Prominent van 2016!
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Agenda carnavalsvereniging de Oelewappers:

22 april `17:

Bingo!
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Wijkcentrum de Weijenbelt Zwolle

1 juli ’17:

BBQ cv d’ Oelewappers!
Aanvang 18:00 uur
Opgave voor 26 juni ’17 bij Harry en Ankie

22 september t/
24 september ’17

Weekendje weg cv d’ Oelewappers
Aanvang: vanaf 18:00 uur
Locatie: De Bonte Koe te Diffelen (www.debontekoediffelen.nl)
Opgave bij Harry en Ankie
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Verslag bouwgroep wagen 2017.
Wij hebben een geweldig seizoen achter de
rug, waarbij de bouw van de wagen al vroeg
begon. We kregen dit keer als opdracht
naald en draad, dus kwamen we er samen al
snel uit om een hele grote naaimachine te
bouwen. Er werden tekeningen gemaakt,
getimmerd en gezaagd door onze mannen
van de bouw. En al snel bleek dat we ook
best wel van een snackje hielden. Heerlijk
smaakt dat dan in die koude loods waar het
kwik vaak onder nul kwam. Een ieder droeg
z'n steentje bij. Hetzij voor de innerlijke
mens, verven en beplakken van kleine
lettertjes tot het lassen, elektrische gedeelte
aan toe. De sfeer op de bouwlocatie was
steeds weer top!! We waren dan ook super
blij dat wij als wagenbouwers samen met de
loopgroepcommisie, de goede hulp van onze
Hoogheid Bobine met haar adjudant de Fil
een geweldige loopgroep en wagen hadden.
Dat moge duidelijk zijn, omdat wij de eerste
prijs eruit sleepten dit jaar!! WAUW!!! Wij
waren helemaal in de wolken, en nog!
Trots op iedereen!
De ‘cup met grote oren’!

Groeten,
De wagenbouw
Van C.V d’ Oelewappers.

Noodkreet Wagenbouw:
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 of
geschikte ruimte weet laat dit dan even weten aan mij. Ik hoop met de vakmannen
volgend jaar weer een mooie wagen te bouwen, en weer vol trots aan de start van de
Sassendonkse optocht verschijnen.
Jan Bannink 1e coördinator wagenbouw.
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Leesvoer recept:
Commissie leesvoer is zelf nogal gek op lekker eten en heeft een heerlijk recept aan
ingrediënten voor uw allen op papier gezet voor de Paasbrunch, eetsmakelijk!
Baconkaas Muffins
80 gram bacon
6 eieren
Scheutje room
50 gram gerastpte kaas
Peper en zout
Olijfolie of bakspray
Verwarm de graden
Verdeel de bacon over de vormpjes
Kluts de eieren met een scheutje room en peper en zout.
Giet dit mengel over de bacon in de vormpjes
En doe er gerspte kaas over
20 minuten in de oven.
mmmm baconkaas muffins lekker bij de paasbrunch.
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Fotoverslag Half Vastenbal:
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Vereniging Onderscheidingen:
Primus Inter Paris 2017
Primus Inter Paris 2017 is
toegekend aan Stichting Sassendonk -TV!
Deze club van enthousiaste mensen
zorgen er met veel inzet voor dat
alle feesten en festiviteiten op film
en foto’s komen te staan!

Op de foto rechts neemt
Hans Platje de onderscheiding in ontvangst
namens Sassendonk -TV.

De Dollekamp
De “Dollekamp” is binnen d’Oelewappers de meest gewaardeerde onderscheiding
die uitgereikt wordt aan mensen die zich gedurende meerdere jaren
bovengemiddeld, intensief ingezet hebben voor de vereniging. De karakteristieke
hoed van Johan Dollekamp (medeoprichter van de vereniging) heeft model gestaan
voor deze onderscheiding. Dit jaar is de Dollekamp uitgereikt aan: René Schutte!

René Schutte
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Gouden uiltje
Aan personen die 11 jaar (onafgebroken) onderdeel uitgemaakt hebben van het Hof
wordt een onderscheiding uitgereikt in de vorm van een "Gouden Uiltje".
Het hoflid die een Gouden Uiltje heeft ontvangen in 2017 is: Remco de Jong.
Gouden 33 Speldje
Aan personen die 33 jaar (onafgebroken) onderdeel uitgemaakt hebben van het Hof
wordt er een onderscheiding uitgereikt in de vorm van een "Gouden 33 Speldje".
Het hoflid die een Gouden 33 speldje heeft ontvangen in 2017 is: Gert Timmerman.

Weekendje weg met C.V. d’ Oelewappers:
Dit gezellige en ontspannen weekend staat in de agenda genoteerd op 22 september
t/m 24 september 2017! Vrijdagavond ben je welkom vanaf 18:00 uur in de
groepsaccommodatie van de Bonte Koe te Diffelen. Ook dit jaar beloofd het weer bol
te staan van gezelligheid en leuke activiteiten, dit alles onder het genot van een
hapje en een drankje en niet te vergeten de gezamenlijk kookkunsten van onze
eigen leden!

Kijk op de website voor een impressie van de locatie: www.debontekoediffelen.nl

Opgave voor dit gezellige weekend is bij Harrie & Ankie ter Steege!
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Bistro De Zoete Inval Jufferenwal 21a 8011 LE Zwolle
telefoon: 038-421 82 00 e-mail: info@bistrodezoeteinval.nl
website: www.bistrodezoeteinval.nl
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Foto impressie van de wagenbouw 2016/2017:

Terugge kieken

16

BBQ met CV d’ Oelewappers:

Ook dit jaar organiseert cv de Oelewappers weer een heerlijke BBQ!!!
Datum: 1 juli 2017
Locatie: Bij Harry en Ankie thuis.
Aanvang: 18:00 uur

Opgave graag voor 26 juni 2017 bij Harrie en Ankie!!!!
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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
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