“Met Prins Feike I en adjudanten Big & Ben
aan het stuur,
genieten wij van het carnaval uur na uur!”
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De Voorzitter spreekt:

Beste Oelewapperinnekes & Oelewappers,
Voor u ligt alweer een editie ‘Nieuwsflits’ van de Commissie Leesvoer met allemaal
carnavals gerelateerde informatie.
Bij deze mijn eerste voorwoord als voorzitter van deze mooie carnavalsvereniging in
Sassendonk, die al bijna 55 jaar bestaat.
Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn en hoop dat jullie allemaal net zo trots op deze
vereniging zijn als ik ben.
Het carnavalsseizoen 2017 – 2018 staat voor de deur en dat betekent dat er alweer
veel werk is verzet door alle commissies en leden, mijn oprechte dank daarvoor! Het
is elk jaar weer een hele klus en vele uren inzet om er weer een geslaagd
carnavalsseizoen van te gaan maken.
Afgelopen zaterdag 18 november hebben wij op spectaculaire sportieve wijze
afscheid genomen van Prinses Bobine de 1ste en haar adjudant de Fil. In een
prachtige eindspeech bedankte de Hoogheid van afgelopen seizoen alle
Oelewappers voor het fijne carnavalsjaar.
Prinses Bobine de 1ste heeft onze vereniging op schitterende en vrolijke wijze op de
kaart gezet zoals elk jaar het geval is. Vol lof spreken wij dan ook over de vele mooie
woorden en acties die hebben plaats gevonden. Maar zoals altijd zit er aan het
einde ook een nieuw begin….na de Abdicatie is daar de opkomst van Prins Feike de
1ste en zijn adjudanten Big & Ben. In onze schitterende accommodatie de Weijenbelt
in Zwolle (Berkum) verscheen achter de Engelse vlag vermomd als
Mister Bean….Prins Feike de 1ste , het thema voor dit jaar zal u allen wel al duidelijk
zijn: Brits! Afgelopen maanden hebben Vorstin WéJa en Vorst LOlium Prins Feike de
1ste en zijn adjudanten klaargestoomd voor deze geweldige mooie aanstelling.
Zondag 19 november jl. is er traditiegetrouw de kennismakingsmiddag geweest in
ons eigen Oeleburcht: Hessel’s café.
Het belooft weer een prachtig carnavalsseizoen te worden in Sassendonk maar ook
ver daar buiten zal men van ons horen! Ik zie u allen dan ook graag op onze feesten
of bij de zusterverenigingen of elders…… 3x Alaaf!
Veel leesplezier en een geweldig carnavalsseizoen toegewenst!
Uw voorzitter,
Jan H. de Vries
(grootvorst LOLium der Oelewappers)
Jan H. de Vries, Prins LOLium der Oelewappers te Sassendonk in 2016.
vorstlolium@gmail.com
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Voorstellen Hoogheid Feike I:

Carnavalsvrienden der Oelewappers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Feike van Koot en ik ben dit jaar de 54ehoogheid van C.V.
d’Oelewappers.
Ik zal jullie voorgaan als Prins Feike I.
Ik word bijgestaan door mijn adjudanten Big & Ben, want alleen kan ik het natuurlijk
niet. Ik woon samen met mijn dochter Gweneira in de mooie wijk Stadshagen te
Zwolle. Zij is al jaren dansmarieke bij onze vereniging d’Oelewappers.
De meesten van jullie kennen mij al als Hoflid. Iets wat ik met veel plezier de
afgelopen 21 jaar heb gedaan. Eerst als lid van de Raad van Elf en daarna in de
Senaat.
Door lichamelijke klachten heb ik 2 jaar geen lid van het Hof kunnen zijn.
Nu ben ik er weer helemaal bovenop. Het was weer tijd voor terugkeer in het Hof,
het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Tot mijn grote verrassing werd ik gevraagd om als prins terug te keren. Daar zei ik
volmondig “Ja” op! Mijn adjudanten waren snel gevonden. In een grijs verleden
hadden we een afspraak gemaakt. Namelijk: als één van ons drieën gevraagd zou
worden als prins, zouden de andere twee de adjudanten worden.
Nu iets over mijzelf. Ik ben een alleenstaande vader, wonend met mijn dochter. Ik zit
al meer dan 30 jaar in het transport. Eerst als beroepschauffeur in binnen en
buitenland. Om gezondheidsredenen heb ik de vrachtwagen aan de kant gezet. Nu
doe ik meer in het warehousing. Mijn hobby’s zijn Groot Brittannië en mijn Old timer
de Mini. Daarnaast ook onze voetbalclub PEC-Zwolle, waar ik bij zowel uit- als
thuiswedstrijden vaak te vinden ben. Verder zit het carnaval mij in het bloed. Ik zorg
samen met mijn klusmaatje Rennie Bijker voor een mooi versierd Hessels Café. Dan
kunnen wij tijdens het carnaval daar een feestje houden en gezellig wat drinken.

Ik hoop u allen bij activiteiten vaak te zien.
Ik ben er trots op u als prins der Oelewappers
voor te mogen gaan!

“Met Prins Feike I en adjudanten
Big & Ben aan het stuur,
genieten wij van het
carnaval uur na uur!”
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Voorstellen adjudant Big:

Goodday Everyone,
Een hoogheid is niet compleet zonder adjudanten.
Ik heb de eer om als Adjudant “Big”
dit jaar een deel van dit trio te mogen invullen.
Al zullen de meesten mij al wel kennen bij de Oelewappers....
Zal ik mij dan toch even voostellen.
Mijn naam is Jeffrey ter Steege, 36 jaar oud
en sinds afgelopen zaterdag 18 november Adjudant
bij onze Hoogheid Prins Feike I.
Overal waar hij naartoe zal sturen, zal ik volgen.
In het dagelijks leven ben ik getrouwd met
Manon ter Steege – Bakker.
Ben ik een zoon van Harrie en Ankie ter Steege,
en heb ik een broertje genaamd Jordie ter Steege.
Werk ik fulltime bij VConsyst in Genemuiden
in de rol van Product Owner.
Naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd een fanatiek hardloper
en vier ik natuurlijk al jaren carnaval.
Dit is mij door mijn ouders met de paplepel ingegoten.
In mijn tienerjaren moest ik er nog niet veel van weten.
Maar eenmaal besmet te zijn met het Carnavalsvirus
is het Carnaval niet meer weg te denken uit mijn leven.
In het seizoen 2005-2006 heb ik al eens de eer gehad
om Adjudant te zijn naast Prinses Ingrid I,
waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk.
De afgelopen jaren heb ik mij ingezet in diverse commissies
binnen onze vereniging en ben ik President van de Raad van 11.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met onze Hoogheid Prins Feike I, Adjudant Ben,
alle Oelewappers en alle Sassendonkers
er een enorm geweldig en mooi carnavalsseizoen van te maken.
Alaaf!
Adjudant Big
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Voorstellen adjudant Ben:

Hallo allemaal ik ga het komende carnavalsseizoen door het
leven als adjudant Ben.
Ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen binnen en buiten
de Oelewappers.
In mijn niet-carnavals leven heet ik Jitse ter Schuur.
Vanaf 1994 ben ik al lid bij deze vereniging en in het
carnavalsseizoen 1998/1999 was ik zelf de hoogheid van de
Oelewappers met als adjudant mijn schoonvader Henk Schutte.
Graag had ik toen Feike, de hoogheid van de Oelewappers dit
jaar, ook als adjudant gewild maar helaas kon hij toen niet.
Toen ik in 1994 bij de club kwam, was dat samen met onze
nieuwe Prins Feike I,
toen hebben wij samen een prachtig jaar gehad en vanaf dat
jaar zoeken wij elkaar altijd op. Jaren later kwam Jeffrey ter
Steege in beeld en ondanks het leeftijdsverschil, klikte dat heel
goed met ons drieën!
Op een gezellige avond ergens in het Sassendonkse sprak Feike
de woorden “als ik ooit Prins mag worden, dan zijn jullie mijn
adjudanten”.
Wij uiteraard, met de nodige drankjes achter de kiezen riepen
gelijktijdig en volmondig….zeker, dat gaan we doen, een man
een man, een woord een woord! En zie hier, daar staan we dan.
Ik heb het geluk dat ik tegenwoordig fulltime thuiswerk, wat mij
enorm goed bevalt.
Zelf bepaal ik wanneer ik wel of niet werk.
Als adjudant Ben hoop ik dat we met zijn allen een fantastisch
carnavalsseizoen krijgen, ik heb er in ieder geval erg veel zin in!!!

ALAAF ALAAF ALAAF
Adjudant Ben.
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Proclamatie Prins Feike I
Wij, Prins Feike I, Hertog van Stadshagen Groot omzetter van Hessel’s café,
Graaf van binnenstad tot de Weijenbelt, Ridder van de weg en
de 54ste hoogheid der Oelewappers heten u welkom.
Ten eerste:
Vrouw, man of kind dat een ieder tijdens het carnaval zich verbonden voelt met
elkaar.
Ten tweede:
Dat het gerstenat in de Weijenbelt en Hessel’s café maar rijkelijk mag vloeien.
Ten derde:
Mocht het feest mooi geweest zijn en wij zijn het een beetje zat, dan laten wij de
auto mooi staan.
Ten vierde:
Mochten wij na al het gefeest dorstig zijn, dat ons vrije doorgang naar de bar
geboden wordt.
Ten vijfde:
Men zich niet op de nuchtere maag in het feestgedruis stort, maar eerst moet
genieten van “a good breakfast”.
Ten zesde:
Dat wij de zusterverenigingen bezoeken met veel enthousiasme.
Ten zevende:
Ons thema “British” tijdens de optocht goed uitdragen en Sassendonk laten
sidderen op zijn voetstuk.
Ten achtste:
Discussies en vetes niet worden besproken tijdens het carnaval.
Ten negende:
Het nog een jaar duurt dat d’ Oelewappers 55 jaar bestaan.
Ten tiende:
Wij hier trots mogen staan, om u allen voor te gaan.
Ten elfde:
Sluiten wij af met onze leus:

Met Prins Feike I en adjudant Big & Ben aan het stuur,
genieten wij van het carnaval uur na uur!
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Agenda:

Datum

Activiteit Vereniging

14-11-2017 Hofvergadering

Tijd/Locatie

17-11-2017 Prinsenbal CV de Deurzakkers

20.00 Wijkcentrum de Weijenbelt
20.00 Voorstraote Heineken Huus
(officieel, geen grootvorsten ivm kennismaking)

18-11-2017 Prinsenbal CV d' Oelewappers

Wijkcentrum De Weijenbelt

19-11-2017 Kennismakingsmiddag

n.n.t.b. Hessel's Café

24-11-2017 Prinsenbal CV De Pepperbussies

20.30 Restaurant Zomers ,
Molencaten, park de Agnietenberg
20.15 uur De Siggels
opkomsttijd krijgen wij nog gemaild.
21.00-1.00 Café de Karre,
Tuk (eigen opgave, zie aparte uitnodiging)

25-11-2017 Receptie CV De Deurzakkers
8-12-2017 Ut Hunnefeessie
9-12-2017 13e Zwolse Dwarsliggersavond, CV Net Ehm Anders

20.00 WRZV Hallen

16-12-2017 Kerstbingo

20.00 Wijkcentrum de Weijenbelt

17-12-2017 Kerstbingo (georganiseerd door CV De Deurzakkers)

15.00 Voorstraote Heineken Huus

6-1-2018 Prinsekeuzeavond Cv de Zotskappen

20.11 Feestburcht OASV , Arnhem

7-1-2018 Nieuwjaarsreceptie

15.00 Hessel's Café

12-1-2018 Receptie CV De Tonnezotters

19.00 wijkcentrum Sio

13-1-2018 Prinsenbal CV De Gleuvenskoevers

20.00 De Bolder

14-1-2018 Internationaal Prinsentreffen

n.n.t.b. Jan Massinkhal, Nijmegen

15-1-2018 Hofvergadering

20.00 Wijkcentrum de Weijenbelt

19-1-2018 Pronkzitting CV de Dwarsliggers

20.11 Zalencentrum Lebret, Oosterbeek

20-1-2018 Prominentenbal CV 'd Oelewappers

20.00 Wijkcentrum de Weijenbelt

21-1-2018
27-01-2018
27-01-2018
28-01-2018
3-2-2018
3-2-2018
9-2-2018
10-2-2018
13-2-2018

Receptie CC de Bestevaertjes
Prinsenbier Carnavals Sociëteit ‘t Sleutelveugeltjen
Receptie CV de Gleuvenskoevers
Receptie CV de Eileuvers
Zwols Kapellenfestival
Ophalen hoogheid
Startavond Carnaval
Grote Avond
Sluitavond

7-3-2018 Hofvergadering

14.00 Wijkcentrum de Bestevaer
20.00 Duivensport Centrum, Apeldoorn
14.00 Café de Stilo
n.n.t.b. Urbana
16.00 Wijkcentrum Sio
n.n.t.b.
De Oeleburcht
Wijkcentrum De Weijenbelt
Wijkcentrum De Weijenbelt
20.00 Wijkcentrum De Weijenbelt
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Terugge Kiek’n oud vorstin Bobine & adjudant de Fil:

Lieve Oelewappers en Oelewapperinnetjes,
Terwijl ik deze laatste officiële woorden aan jullie zit te typen staat mijn aankomende
abdicatie voor de deur. Met gemengde gevoelens kijk ik hier naar uit. Verdrietig
omdat er een eind komt aan zo’n mooi jaar samen, en emotioneel omdat ik eigenlijk
geen afscheid wil nemen van het gevoel aan jullie als ‘MIJN’ Oelewappers. Maar wel
weer met opluchting omdat het ook wel een pittig jaar is geweest en zoals jullie
hebben gemerkt ben ik niet zo goed in dingen ‘half’ doen. Ik heb op een geweldige
manier kennis mogen maken met een vereniging die een voorbeeld is van hoe
carnavals vierende Sassendonkers met elkaar om dienen te gaan.
Als 1 groep achter je vereniging en je Hoogheid staan, en je eigen ego soms even
opzij zetten om ervoor te zorgen dat het de vereniging goed gaat, is helaas iets wat
niet elke Hoogheid dit jaar ten deel is gevallen. Het maakt mij dan ook bijzonder trots
dat ik dit jaar deze geweldige vereniging heb mogen voorgaan en dat wij er samen
een fantastisch jaar van hebben gemaakt.
We hebben zoveel leuke feestjes meegemaakt en zoveel lol gehad dat als ik er bij
nadenk het eigenlijk wel een droom lijkt. Van dansen in de sneeuw met mijn Adje tot
over straat heen kruipen met een waterscooter tussen je benen, het was allemaal
geweldig. De feestjes waar we in kleine ‘commissie’ waren en ondanks het animo
van onze gastheren toch uiteindelijk weer het licht uitdeden, tot de grote feesten
waar we met al onze zuster verenigingen OOK weer het licht uit deden. De
geweldige napraat sessies aan de keukentafel aan de Asterweg en de rare capriolen
van een niet nader te noemen raadslid zullen wij voor altijd in ons hart dragen.(Het
kost je een paar lantaarns maar dan heb je ook wat).
Ook blijven mij de vele warme woorden en knuffels bij die ik van velen van jullie
mocht ontvangen toen het even niet zo goed ging met mij, en dat ik toen nog sterker
merkte dat ik dieper in jullie hart zat dan alleen als jullie Prinses. Dit heeft mij door
vele moeilijke momenten heen gesleept. Niet alleen in carnavalstijden maar ook in de
maanden die er tussen lagen heb ik hier veel steun aan gehad. Ik kan dan ook
oprecht zeggen dat ik jullie ook diep in mijn hart heb gesloten en ook al mag het
straks niet meer officieel, zal ik jullie altijd blijven zien als ‘mijn’ Oelewappers maar
dan als één van jullie. Ik had het tot voor een jaar geleden niet voor mogelijk
gehouden, maar ik ben daadwerkelijk een vereniging vierder geworden. Iets waarvan
ik altijd zei dat dit niet voor mij was weggelegd, daarvan hebben jullie mij laten zien
dat ik het helemaal bij het verkeerde eind had.

Vervolg volgende Bladzijde…
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Vervolg Terugge Kiek’n oud vorstin Bobine & adjudant de Fil:

“IK BEN EEN OELEWAPPER”
Er zijn zoveel herinneringen die mij te binnen schieten op het moment dat ik aan het
afgelopen jaar denk, dat het teveel is om op te noemen. MAAR dat hoeft ook niet
want jullie waren er bij en hebben dezelfde herinneringen. Laten we samen nog
veel herinneringen maken in de komende jaren, gezamenlijk voor de hoogheden die
nog komen er een fantastisch carnavals jaar van maken, en CV d’Oelewappers een
warm nest (sorry voor de uitdrukking) maken voor een ieder die carnaval wil vieren in
een mooie vereniging waar respect en plezier hand in hand gaan.
Ik wil jullie vanuit de bodem van mijn hart danken voor dit geweldige seizoen en sluit
mij vol overtuiging aan bij ‘mijn’ Oelewappers om samen het verschil te maken in het
Sassendonkse Carnaval.

Veel Liefs ( en dank) van Vorstin Bobine &
Adjudant de Fil
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Prikbord
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Weekendje Diffelen:

Kort verslag van het weekendje Bontekoe met
CV d’ Oelewappers.
Na een aantal jaren van afwezigheid van Paul en mij tijdens het weekendje wilden we
samen dit evenement weer eens mee beleven, we hebben het immers altijd naar ons
zin gehad.
Zo vertrokken we die vrijdag richting Diffelen voor een gezellig weekend.
Het weer zag er voor het weekend heel goed uit dus dat waren prima voortekenen.
Langzaam maar zeker kwamen de mensen binnen druppelen en werd het nachtverblijf
eerst maar eens ingericht.
Nadat iedereen gesetteld was en wat lekkers te drinken had opende Harry het
weekend en kom het echt beginnen.
De vrijdagvond was gezellig en gemoedelijk maar vooral relaxed.
Ruim na twaalven had ik het gezien en ging naar bed.
Toen ik mijn hoofdje op het kussen legde hoorde ik onder mij
“PONGPONGPONGPONGPONGPONG”, enzzzzz.
De hele bed bodem had het begeven en daar lag ik op de grond.
Gelukkig kwam mijn Prins zonder paard om mijn bed weer in orde te maken.
Op zich best knap na een avondje sapjes drinken.
Toen hij ook lekker in bed lag en ik het ook weer aandurfde hoorde ik na vijf minuten
dezelfde “PONGPONGPONGPONGPONG”.
Daar lag ik weer op de grond en ik kan je vertellen dat is niet goed voor je
zelfvertrouwen hoor.
Mijn Prins sliep in middels dus geen hulp troepen dit keer.
Uit eindelijk hebben we onze matrassen opgepakt en zijn in de grote woonkamer gaan
liggen.
Toen Lex de volgende morgen in de kamer kwam en ons zag liggen was de hilariteit
groot nadat hij ons verhaal had gehoord.
Hij ging nog een poosje naar bed het was nog erg vroeg.
Nog geen twee minuten later hoorde ik de zelfde geluiden die ik ook had gehoord en
kwamen wij niet meer bij omdat hij óók door het bed gegaan was.

Vervolg volgende bladzijde
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Weekendje Diffelen:
Zaterdag na het ontbijt hebben we maar een paar betere bedden opgezocht.
Met de vrouwen hebben we gewinkeld in Hardenberg en uiteraard een terrasje gepakt.
Toen snel terug want Jan de Vries had een groepsactiviteit bedacht.
We werden in groepen verdeeld en toen kon de grote kampeer zeskamp beginnen.
Het waren erg leuk bedachte opdrachten zoals tent opzetten, de was ophangen,
haringen slaan, woordspelletjes e.d.
Daarna was het tijd voor een niet zo lange speurtocht………….
Ik heb nu nog blaren onder voeten, wat een eind lopen zeg.
Maar het was wel gezellig en de opdrachten die we mee kregen origineel.

We hebben tussentijds maar even een pauze ingelast met koffie voor ons en een ijsje
voor de kids voor nieuwe energie.
Maar we hebben het gered en een dikke pluim voor Tobias, hij heeft het hele eind met
die korte beentje ook gelopen zonder te zeuren. Hij is een echte topper.
Over de uitslag viel niet de discussiëren maar ik vind toch dat wij hadden moeten
winnen;-).
Verder hebben we zaterdag lekker gegeten en gedronken, leuke spelletjes gedaan, en
heel veel gelachen en gekletst.
Na een hele goede nachtrust was het zondag eerst rustig beginnen met een stevig
ontbijt met warme broodjes en een lekker eitje.
Het weer was prachtig dus heerlijk buiten gezeten met zijn allen en de restjes
opgemaakt die over waren.
Het was een gemoedelijke dag die heel ontspannen verliep, en het wordt bijna saai
maar weer veel gelachen en gekletst.
Toen het tijd was om naar huis te gaan was naar mijn idee iedereen tevreden en
hartstikke moe maar voldaan.
Volgend jaar 5, 6 en 7 oktober is de volgende editie! Dineke.
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VOOR EEN DRANKJE,GEZELLIGHEID EN GEIN, KUN JE HET BESTE BIJ DE
WEIJENBELT ZIJN!!
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Wist je datjes over René Schutte:

“Onze” René Schutte is een van de mensen die de geniale abdicaties bedenkt.
De voorbereidingen en het bedenken van een abdicatie begint al na de opkomst. We
kijken dan wat de hoogheid allemaal doet en zegt.
Er zijn dus best wat goeie oortjes en oogjes nodig voor zo’n operatie.
Elke hoogheid wordt onder de loep gelegd en de organisatie huurt zich als detectives
in.
Bij de volgende stap zoeken wij een aantal raadsleden bij elkaar om de
voorbereiding te starten van de abdicatie.
Zoals ideeën uitwisselen en de passende dingen er bij te zoeken zoals kledij en
dingen die er bij horen.
Dan word alles mee gesleept naar de residentie.
Dit alles wordt natuurlijk in het grootste geheim gedaan, zodat zowel de hoogheid als
de adjudanten van niets weten.
Na de officiële inname van de attributen, zoals medailles, staf, kledij, steek en/of
kroon, komen zij in actie! Er gaat een kleed omhoog en twee dames kleden een
prinses of vrouwelijke adjudant om, en de heren een prins of adjudant.
De Abdicatie vind plaats op prinsenbal, de dag dat er een wisseling komt van
hoogheden.
Op een ludieke manier wordt de oude hoogheid afgezet van functie.

En wist u dat:
“Onze” René Schutte de Dollekamp onderscheiding heeft mogen ontvangen?
Deze onderscheiding heb ik afgelopen seizoen mogen ontvangen van deze mooie
vereniging.
Dollekamp was de nestor van d’Oelewappers en dat deze onderscheiding naar hem
is vernoemd vind ik dan ook zeer terecht.
Deze onderscheiding krijg je voor de inzet en passie in de vereniging.
Ik ben dan ook zeer blij met deze onderscheiding,
En dank hiervoor d’Oelewappers.
Ik draag hem met ere.

Groeten,
Raad van Elf lid
René Schutte
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Oelesisters uitje:

Vorig jaar werden Ilse ter Schuur en ik uitgekozen om dit jaar het uitje te gaan
organiseren.
En daar begon de voorpret al.
Meteen was duidelijk dat wij nog twee lieftallige dames aan ons zijde wilden hebben,
en zo vroegen wij onze moeders om ondersteuning.
Wij waren het al snel over eens wat wij wilden gaan doen met de dames:
Iets creatiefs en actiefs, afgesloten met home-made food.
Omdat ik iedereen bij het vorige uitje had wijsgemaakt dat wij een stripper zouden
krijgen, moest er zeker iets van naaktheid aan te pas komen. Niet van ons uiteraard,
maar van een mannelijk (maar ook redelijk vrouwelijk) model.
Omdat wij deze dag ook de verjaardag vierden van Ankie, stond zij centraal. Zij
mocht het model, die gehuld was in een politiepakje, ophalen.
Het zaaltje van Het Vliegende Paard zat vol giechelende dames, die ontwijkend
gedrag vertoonden. Na een paar goeie grappen, en nadat hij zich uiteindelijk had
neergestreken en alles recht had gelegd, gingen we over tot het serieuze werk. Het
schilderen, en dat bleek toch niet zo gemakkelijk als we dachten, maar de resultaten
mochten er zeker zijn.
Op naar de volgende activiteit, we moesten een stukje lopen naar de volgende
locatie die zich in het oude postkantoor bevind aan de Westerlaan bij het Station.
The Great Escape! Wij werden verdeeld in 3 groepen en 3 verschillende kamers.
ik zat zelf in de moeilijkste kamer, met zeer gemotiveerde deelnemers zal ik je
zeggen. We moesten onze namen, fobieën en dergelijke op een formulier schrijven.
Mijn grootste fobie was Dr. Jansen, die gene die ons de stuipen op het lijf jaagde
vanaf moment 1.
Eerst werd Jeannette aan het infuus gelegd en in een kamertje gestopt, ik kreeg een
dwangbuis aan, Renate zat in een ander kamertje naast ons en de rest in de
wachtkamer.
En toen begon het spel. Bam, de knop ging om en we gingen meteen op zoek naar
sleutels en aanwijzingen. Uiteindelijk kwamen we allemaal weer bij elkaar en stond ik
nog doodleuk met mijn dwangbuis aan. Opeens zegt Babiche heel droog, “hey waar
is deze sleutel eigenlijk van die ik de hele tijd al in mijn handen heb”. Op het labeltje
lezen wij het woordje dwangbuis, dit zorgde natuurlijk voor een lachkick.
Hups snel eruit en op naar de volgende kamer en de kamer erna. De recreatieruimte,
de ruimte waar we de meeste opdrachten moesten doen en het samenwerken op de
proef werd gesteld.

Vervolg volgende Bladzijde

16

Vervolg:

Ineens hoorde wij een harde knal, de deur vliegt open en daar komt een gozer in een
dwangbuis. Wij waren zo in de waan dat hij ons van onze tijd wilde beroven dat, i.p.v.
dat hij ons iets kon duidelijk maken, wij hem terug in die kamer wilden drukken. Met
vrouw en macht zal ik je vertellen. Wat een Diehards. Uiteindelijk kwamen we
erachter dat hij daar was om ons te helpen.
De laatste paar minuten gingen in, de leiders werden geboren, de oren werden
gespitst. Maar helaas we waren niet snel genoeg. En hebben op 1 opdracht na de
kamer niet weten te ontvluchten. Een ontzettende toffe ervaring zal ik je zeggen, en
als ik dat zo mag geloven heeft iedereen het enorm naar haar zin gehad. Geslaagd
al zeg ik het zelf!
Thuis wacht daar het welkomstcomité van 2 Mexicanen met sombrero’s.
het nummer van De Zangeres Zonder Naam “Mexico” kon natuurlijk niet missen.
drankjes werden ingedaan, het buffet werd klaargemaakt, een tafel vol heerlijke
Mexicaanse lekkernijen. Taco’s, borrito’s, guacomole, fruit, enz. enz., ook
shotjes van tequila konden niet achterblijven.
Aan een prachtige dag kwam voor velen een einde, voldaan en het buikje gevuld
gingen ze hun huisje weer opzoeken. En voor de mensen die nog zijn gebleven en
kwamen aanhaken, was het nog heeeeeel lang feest..
Ik wil nog graag een keer de gelegenheid nemen om Ilse, Ingrid en Dorothe te
bedanken voor het helpen organiseren van deze topdag!
Lieve carnavalsgroet,
Melissa Lubbers
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Oelewapperspuzzel en raad(sel)lid
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ABDICATIE
BRITAIN
COMMISSIES
ENGELS
HESSELSCAFE
LEESVOER
LOOPGROEP
MEDAILLE
PROMINENTEN
VERENIGING
VLAG
WAGENBOUWER
WEIJENBELT
WIJNTJE

Uitkomst puzzel:………………

In memoriam:
Op 90 jarige leeftijd is Dries Jans,
onze oud Prominent van 2015 overleden.
Dries Jans - een begenadigd voetballer van PEC Zwolle.
Een populaire conciërge op de Middelbare Detailhandel school,
en de vader van een eveneens bijzondere Zwollenaar welke
een aantal jaar hoofdtrainer van PEC Zwolle was.
Namens Carnavalsvereniging d'Oelewappers wensen wij de
nabestaanden veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
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Leesvoer proat,

Wij van de commissie leesvoer,
willen Jan de Vries nog even speciaal bedanken
Voor de geweldige inzet voor onze commissie
afgelopen jaar. Verder wensen wij de commissie
wagenbouw en de commissie loopgroep heel veel
succes en plezier toe dit seizoen.
Dat deze creatievelingen weer geweldig
mooie creaties mogen maken met het thema
BRITAIN!!

Bovenstaande commissie loopgroep.

Links commissie
wagenbouw, deze mannen
krijgen geweldige hulp van
Rudy en Ron en volgend
jaar weer met de hulp van Eddy.
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Commissie leesvoer wenst u allen fijne feestdagen toe en een geweldig mooi en
spetterend carnavalsseizoen!
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De Weijenbelt is gevestigd aan de Campherbeeklaan 82
8024 BZ Zwolle (Berkum)
tel: 038-4537409
www.dewijenbelt.nl

Hessels Café is gevestigd aan de korte Kamperstraat 26
8011 MP te Zwolle (centrum)
tel: 085-888 5516
www.hesselscafe.nl
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