68ste Stöppelhaene-optocht
Op het zorgterras : Pompadoers (Raalte)

De Bonkelaar (Raalte)

Wagen nr 8

Terugge van weg e wess.
Bij de Kruisverheffing:As’t Spölt Maj Bli’j-wèh (Wijhe) Na 3 jaar weer terug in de optocht. Maar ook de wolf is
weer gesignaleerd, evenals de Jacoba kruidenbitter,
Straatorkest 'Miami' (Raalte)
Man-bijt-hond, Circuit Zandvoort, ….

Strooifolders

Scheur je favoriete wagen aan het eind van de optocht
naar de winst!

Collecte aankondigingswagen

de Stroatkjals (Luttenberg)

De Zoadkopp’n, Scouting Raalte

Wagen nr 9

Boerschop (Luttenberg)

Wagen nr 10

De koets met de Oogstkoningin 2019 en haar
hofdames.

Boerschop (Luttenberg)

Wagen nr 11

Fashion Show

De Knapenklinkers (Raalte)

Wagen nr 12

Levend Theater: Schapenkoppen
Openingswagen

PR wagen van Stöppelhaene

Wagen met 't leste voer

Deze wagen is volgeladen met het laatste voer van 't
land.

De Oogstkoningin

Prachtige modellen in diverse bijzondere creaties
gemaakt van natuurlijke materialen. Let ook op de
accessoires en schoenen, allemaal tot in detail
uitgewerkt.

Wagen nr 1

De 3 vriendinnen (Fleur, Loes & Britt).
De fruitkraam
Appel, peer banaan,
Wij gaan er tegenaan!

Amicitia (Boerhaar)
Kinderen, de bouwers van de toekomst
Applaus voor de Sallandse Jeugd!

Wagen nr 2

Afslag Noord. (Raalte)

Wagen nr 3

De Matties (Raalte)

Kiek uut.
Uitkijken voor en naar de wolf.
Duurzaam Boeren.
Met bloemen en bijen in overvloed, een zonnige
toekomst tegemoet.

Wagen nr 4

Wagen nr 5

Oosterhesselen

Hoal oe knippe ma vaste uut oe zak.
Met Stöppelhaene vliegt de tijd voorbij!
Voor de jongeren van Scouting Raalte barst het feest na
het oogstcorso helemaal los, met muziek en dans, een
hapje en een drankje, en volop gezelligheid. Pas in de
kleine uurtjes zoeken ze hun nest op. De nachten zijn
kort, de dagen lang. Want ze weten maar al te goed: met
Stöppelhaene vliegt de tijd voorbij!
Duurzaam gas kump altied va pas.
Wie zaait zal energie oogsten.
De wolf is het baasje, het schaap is het haasje.
Wat gaat er allemaal veranderen nu de wolf met zijn
opmars bezig is. Zijn de schapen, maar ook andere nog
veilig?
Natuur is mooi, maar is het nog wel echt natuurlijk?

Collectewagen

Noe kuj oe geld kwiet.

Oldtimers groep 2
Dalen

Wagen nr 13

Meppen

Wagen nr 14

Daolen doar zit Muziek in.
De wagen symboliseert de rijke muziek geschiedenis uit
Dalen maar ook de toekomst.
De oude grammofoon speelt muziek en op de grammofoonplaten de namen van de Daler artiesten.
De 4 elementen.
De grote Yin en Yang op de wagen symboliseren als het
ware de inwoners van Meppen. Als er evenwicht is, ben
je in balans. Balans is te danken aan onze leefomgeving
bestaande uit de 4 elementen: water, vuur, aarde en
lucht.
Op de wagen staat een mooie spreuk over hoe balans in
het leven te vinden:
‘Laat gaan wat was – accepteer wat is – omarm wat komt’.

Van 12 uur sluitertijd...naar binnen een seconde
wereldwijd.
De vele foto's symboliseren niet alleen het verleden,
maar ook de hoeveelheid kiekjes van tegenwoordig. We
St. Caecilia (Raalte)
hebben geprobeerd om dit verhaal in onze wagen te
verwerken met een oude camera, de filmrolletjes en de
Drumfanfare St. Caecilia.
huidige snelle digitale methode.
Boeren blijven puzzelen…
De boeren hebben het niet makkelijk, het is een hele
Loopgroep: Dorpsquiz Raalte.nl
puzzel om goed te kunnen boeren. Wij vinden het
Raalte, wees alert...
belangrijk dat we allemaal beseffen waar ons eten
Oldtimers groep 1
vandaan komt.
Zuivelproducten, granen en vlees komen van de boerderij
Jongerns van de bouw (Welsum)
waar de boer met hart en ziel voor heeft gewerkt.
Met de Stöppelhaene vliegt de tied.

Wagen nr 6

Odoorn

Wagen nr 7

Basisschool Oostenwind (Raalte)

Van Odoorn naar Raalte:
Nadat deze praalwagen mee heeft gereden in de
optocht van het Zuidenveldfestival met als thema
Architectuur en Kunst, is hij van het prachtige Odoorn
over verschillende bruggen naar het Stöppelhaenefeest
in het al even mooie Raalte gebracht.
Met Oostenwind maal je het mooiste meel.
De kinderen van de basisschool Oostenwind plakten en
de ouders bouwden. Samen draaiden ze een mooie
praalwagen in elkaar. Ze hebben alle zeilen bijgezet,
maar ook menig melige grap kwam voorbij. Dit is koren
op hun molen. En hoe mooi het meel met Oostenwind is
geworden, kunt u meteen proeven aan de
ambachtelijke krentenbol.

Scouting Raalte.

Wagen nr 16

De Steege & 2 vreemde snuiters.

Wagen nr 17

De Groe(n)ten uut Salland.
Puur natuur, vers van het land, de Raalter scouts hebben
het voor u verkend. De Sallandse land- en tuinbouw
heeft veel te bieden. Met al die heerlijke ingrediënten,
een goed recept en ‘een beetje van je zelf’ serveer je de
lekkerste gerechten. Zoals in het vroege voorjaar tot Sint
Jan het witte goud van aspergebedrijf De Weerd, waar de
afgelopen maanden ook deze mooie corsowagen uit de
vruchtbare grond is gestampt.

St. Caecilia (Heeten)

Eén en al Poker en de boer staat wéér voor Joker.
De wagen beeldt het overheidsbeleid richting de boer uit,
dit is te vergelijken met het kaartspel poker. De overheid
speelt iedere keer weer een andere kaart. Vorig jaar de
fosfaat, nu de stikstof, wel of geen verplichte asbestsanering enz. enz.
De boer staat wéér voor Joker en raakt daardoor
behoorlijk van de kaart.

Kinderen, de bouwers van de toekomst

Ophalen folders voor publieksprijs

Applaus voor de Sallandse Jeugd!

Wagen nr 15

Scheur je favoriete wagen naar de winst!

Peerd en waag’n

Leste waa-ng van ’n optocht.

Wagen nr 18

29
Hopelijk hebt u genoten van deze unieke Oogstoptocht.
Graag zien we u in 2020 terug bij de 69e 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.

VOOR DE PUBLIEKSPRIJS
Deze strooifolder is ook je
stembiljet voor de publieksprijs.
Het werkt heel eenvoudig.
1. Bekijk alle wagens tijdens de
optocht.

Bezichtiging praalwagens

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

Openingstijden:
Donderdag 29 augustus
Vrijdag 30 augustus
Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september

STEM

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

–
–
–
–

21:00
21:00
21:00
16:30

uur
uur
uur
uur

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.

