67ste Stöppelhaene-optocht
Muziek

Bij de Kruisverheffing: As’t Spölt Maj Bli’j-wèh (Wijhe)

Muziek

Op het zorgterras : Pompadoers (Raalte)

Muziek

Straatorkest 'Miami' (Raalte)

Levend Theater Zo trots als een pauw
Muziek

de Stroatkjals (Luttenberg)
Strooifolders
Scheur je favoriete wagen aan het eind van de
optocht naar de winst!
Openingswagen
PR wagen van Stöppelhaene
Wagen met 't leste voer
Deze wagen is volgeladen met het laatste voer van
't land.
De Oogstkoningin
De koets met de Oogstkoningin 2018 en haar
hofdames.

Nieuwe oogst

Wagen nr 1

Wagen nr 2

Wagen nr 3

Wagen nr 4

Fashion Show
Prachtige modellen in diverse bijzondere creaties
gemaakt van natuurlijke materialen. Let ook op de
accessoires en schoenen, allemaal tot in detail
uitgewerkt.
Basisschool Oostenwind (Raalte)
Voor het 2e jaar alweer is Basisschool de Oostenwind met Stöppelhaene er als de kippen bij!
Afslag Noord. (Raalte)
De leste koe dut 't hekke toe.
Dit is een olde Sallandse spreuk die geet oaver een
bepoalde soort mens'n. Dr bint altied leu die de
leste bint, of ze noe komt of goat. Hetzelfde als de
Jappel, ie hebt vrogge'n en laat'n. Disse leu doet
dan het lich uut en zult dan de boel mutt'n sluut'n.
Dit bint de laetwaagn's.

Een maatje te groot.
Het verhaal van twee nieuwkomers op de boerderij.
De panelen die op de wagen te zien zijn, beelden dit
verhaal uit.
Twee jongens van de groep "kiek is an" hebben de
draad weer opgepakt en een wagen gebouwd.
St. Caecilia (Raalte)

Kindergroep

Kinderen, de bouwers van de toekomst
Applaus voor de Sallandse Jeugd!

Oldtimers

Oldtimers

Wagen nr 6

Wagen nr 7

Wagen nr 8

St. Caecilia (Heeten)

Muziek

Kinderen, de bouwers van de toekomst
Applaus voor de Sallandse Jeugd!

Kindergroep

Bokkensprongen

Levend Theater

Oldtimers

Oldtimers

Aankondigingswagen

Collecte

Buurtvereniging De Bente (Dalen)
Bente in zijn element.
De wagen is voorzien van een draaiplateau met aan 4
zijden karakteristieke panden die in De Bente staan,
daarbovenop een symbolische voorstelling van de
molen De Bente met de wieken in de vreugdestand.
Buurtvereniging 'De Kamp' (Dalen)
Op de wagen komen 4 elementen terug: VUURWATER-LUCHT-AARDE die gekoppeld zijn aan de
typische kenmerken van buurtvereniging 'De Kamp'.
Jongens van de bouw (Welsum)
In de hemel is geen....daarom drinken wij het hier…
Tijdens een teambuilding avond met dit gerstenat en
een BBQ is de wagen bedacht.

Wagen nr 9

Wagen nr 10

Wagen nr 11

Collectewagen

Collecte

Amicitia (Boerhaar)

Muziek

Kinderen, de bouwers van de toekomst
Applaus voor de Sallandse Jeugd!

Kindergroep

Historische fietsgroep met orginele klederdracht

Fietsgroep

Scouting (Raalte)
Alle vogels trugge op ’t oale nös.
Salland bestaat uit verschillende vogels. Na enige tijd
vliegen ze allemaal uit hun eigen nöskassie, maar
Stöppelhaene lokt alle vogels weer trugge noa ’t oale
De zoadkopp'n (Raalte)
nös.
De zoadkopp'n zetten de bloementjes buiten.
De Stöppelhaene zet de bloementjes buiten want na De wielewaal is een eerbetoon aan Pem Nijhuis
oprichter van het eerste uur.
alle uren die ze in de opbouw en het zaadplakken
steken is het tijd om te oogsten en te feesten. Of
Boerschop (Luttenberg)
zoals de Sallandse jeugd dat noemt: "Poar Nem'n".
Luttenberg blaast weer hoog van de toren.
700 jarig bestaan van het kerkdorp.
Kiek is an (Welsum)

Muziek

Wagen nr 5

verzorgen. Stöppelhaene is niet alleen het dankfeest
voor de oogst maar zorgt ook voor de broodnodige
ontspanning voor de boer.

Knapenklinkers (Raalte)
Raalter Burcht
De buurtbewoners van de Knapenveldsweg vroegen
zich af.... We hebben wel een mooi stukje stadsmuur,
daar bij de Herenhof en we hebben met de carnaval
wel een "Stoppelburcht".... Maar waar staat of is nou
dat echte Roaltese Kasteel????
Op de wagen staat een replica van dit kasteel. De
jeugd (die een groot aandeel heeft gehad in het
plakken) loopt mee als ridder, jonkvrouw of bakkersmeid.

Oldtimers
Jongeren Boerschop (Luttenberg)
700 jaar later drinken we nog steeds bier als water. De WOR (Raalte)
Mount Neverrest Oogstgave project: Handen uit de
Oosterhesselen
mouwen voor een schooltuin in Thailand.
De elementen die kenmerkend zijn voor OosterhesMet het Mount Neverrest-project wordt de irrigatie op
selen:
de hellingen geregeld, wordt de bodem bewerkt en
De donderbussen(vuurwerk en carbid schieten met
beplant met eetbare gewassen. Hiermee genereert de
nieuwjaar), Fly-In Gees (Vliegveld voor een dag in
school in de toekomst een dusdanige inkomstenbron
Gees), Sprietlopen (over een boomstam lopend zo
waardoor niet alleen de school, maar ook de ouders
ver mogelijk over het kanaal proberen te komen)
en de lokale bevolking zelfredzaam worden. De
kwetsbare kinderen zijn verzekerd van een veilige
Praalwagen groep Odoorn (Odoorn)
opvang, een nuttige daginvulling en passende
Natuurlijk Odoorn
Vuur, Water, Aarde en Lucht. Samen met de natuur scholing op weg naar zelfredzaamheid.
en enkele oudheden uit de omgeving, staat dit voor De wagen is gebouwd door een groep leerlingen van
het Carmel College. De leerlingen hebben hun
Odoorn.
handen uit de mouwen gestoken voor dit project en
vragen aan het publiek een extra donatie voor dit
De Steege+ (Raalte)
oogstgave project.
Ode aan de boer.
De overheid steekt de draak met de boer maar
Ophalen folders voor publieksprijs
krijgt de Stöppelhaene niet op zijn retour.
Scheur je favoriete wagen naar de winst!
Ondanks alle regelgeving door de overheid blijft de
boer onze voedselvoorziening en het landschap
Paard en wagen

Wagen nr 12

Wagen nr 13

Wagen nr 14

Oldtimers
Wagen nr 15

Wagen nr 16

23
Hopelijk hebt u genoten van deze unieke Oogstoptocht.
Graag zien we u in 2019 terug bij de 68e editie van
Stöppelhaene!
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van deze optocht vindt plaats in de
Sallandse Herberg op ’t Stoppelveld om:
16:00 tot 16:30 uur voor de straat en gevelversiering
16:30 tot 17:00 uur voor de kinderen
17:00 tot 17:30 uur voor de praalwagens.
De Fashion prijs wordt uitgereikt op de
domineeskamp.

Bezichtiging praalwagens

U kunt de praalwagens op onderstaande dagen bezichtigen.
In de koffiehoek is frisdrank en koffie met krentewegge
verkrijgbaar.

Openingstijden:
Donderdag 23 augustus
Vrijdag 24 augustus
Zaterdag 25 augustus
Zondag 26 augustus

19:00
10:00
10:00
11:00

–
–
–
–

22:00
22:00
22:00
16:30

uur
uur
uur
uur

STEM

VOOR DE PUBLIEKSPRIJS
Deze strooifolder is ook je
stembiljet voor de publieksprijs.
Het werkt heel eenvoudig.
1. Bekijk alle wagens tijdens de
optocht.
2. Als je de laatste wagen hebt
gezien dan bedenk je welke
wagen volgens jou de
publieksprijs verdient.
3. Maak een scheurtje in de
strooifolder in het vakje naast
de omschrijving van die wagen.
4. Aan het einde van de optocht
lopen dames die je stembiljet
innemen.
Veel plezier met bedenken
welke wagen de publieksprijs
verdient!
Route optocht
Brugstraat, Kortestraat, Kuiperstraat,
Schapenstraat, Nieuwstraat, Stationsstraat,
Brinkerstraat, Korenstraat, Kruisstraat,
Kerkstraat, Burg. Kerssemakersstraat,
Klompstraat, Spinhuisstraat, Bentinckstraat,
Westdorplaan, Domineeskamp, einde optocht.

