Naar voren
kijken!

kan. In oktober hadden we meerdere alternatieve activiteiten op de plank liggen, echter
door de lockdown konden deze geen doorgang vinden.

In een polonaise is het verstandig
om voor je te kijken. In zo’n buitengewoon jaar met corona doen
we dat heel bewust met onze vereniging. Dit jaar geen carnaval zoals we dat gewend zijn. Laten we
vooral in deze tijd samen positief
blijven. We zullen in de toekomst
des te meer van de carnavalsactiviteiten gaan genieten!

We kijken weer vooruit en er stappen nieuwe personen in de polonaise. Zo ook binnen
onze vereniging, hierbij verwelkomen wij Lena
Sand, Merle Alberink en Arjan Blankenvoort in
het bestuur. We wensen ze heel veel plezier
en succes. Wij zijn blij dat deze fanatieke en
enthousiaste personen zich willen inzetten
voor onze vereniging. Ze zullen op een later
moment officieel benoemd worden.
De carnavalssfeer krijgen jullie dit jaar niet
door de optocht, het tentfeest of de gala,
maar dit jaar gewoon bij jullie thuis. We organiseren “de online Spekproat quiz” die bestaat uit diverse thema’s: The masked Singer,
dorpspolitiek en vele leuke nieuwtjes.

Vooruit kijken
In deze rustige tijd wat betreft ‘de carnaval’,
zijn de eerste stappen gezet om meer activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren. We
gaan de schooljeugd meer betrekken bij onze
vereniging. Groep 8 krijgt een carnavalsraad,
deze bestaat uit een jeugdraad en een extra
groep dansmariekes die de schoolprins en
schoolprinses ondersteunen. Alleen de kinderen van groep 8 kunnen hieraan deelnemen.
Elk jaar zal er een nieuwe jeugdraad en een
nieuwe groep dansmariekes ontstaan. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor de
Spekscheeters Kidsgala. Een gala door en voor
kinderen; met zang, buuts, dans en presentaties. Dit in samenwerking met de ouderraad
en de Mariaschool.

Draaien
Ja, dat doen we in de polonaise soms ook,
omdraaien en teruglopen. Dat zullen Prins
Richard III en Sik Stephan met hun dames
ook weer doen, terugblikken op het vorige
carnavalsjaar. De hoogheden zijn echte feestvierders en bekend met carnaval. Dat hebben
we afgelopen carnaval gezien. Ik vond het een
leuke ervaring om deze twee routiniers op
carnavalsgebied te zien genieten, vooral van
de ludieke momenten die zij beleefd hebben.

Weer draaien!

Dit jaar geen echt carnavalsfeest, maar
volgend jaar hossen we weer samen in
de polonaise!
Voor nu blijf positief en gezond!
Met carnavaleske groet,
Walter Kemna
Voorzitter

Beste Spekscheeters
Vorig jaar liep ik met CV De Bekzied voor het eerst mee in de
optocht van Vasse. Ik mocht
daardoor carnaval van binnenuit
ervaren: de saamhorigheid, het
samen halen van de wagen, het
zorgen voor de kleding. Op de dag
zelf het samen voorbereiden, samen eten en het samen op pad
gaan. En dan ook nog de aanmoedigingsprijs winnen! Voor mij was
het een unieke ervaring waarvan
ik hoop dat er nog veel meer volgen.
Maar helaas niet dit jaar. Evenals voor veel
evenementen en activiteiten trekt het coronavirus een grote streep door dit carnavalsjaar.
Maar helemaal onopgemerkt gaat het feest
gelukkig niet voorbij. Want in plaats van een
live gala, zijn jullie bezig met een digitale variant die speKtaculair belooft te worden.
Het besluit om carnaval 2021 niet door te laten
gaan namen we begin vorig jaar samen met
alle andere verenigingen in onze gemeente Tubbergen. Nadat we alle mogelijkheden
hadden bekeken hoe we carnaval 2021 toch in
een aangepaste vorm konden gieten.
Tegelijkertijd met het besluit om het niet
groots te vieren, kwamen er alternatieve
ideeën op tafel. En dat vind ik fijn, want Car-

naval vieren is een al jarenlang gekoesterde
traditie. Het zit in ons DNA. De gala’s, optochten en feesten zijn niet alleen leuk en gezellig,
maar versterken ook de saamhorigheid in en
tussen alle kerkdorpen zo mogelijk nog meer.
De beslissing om alle feestelijkheden komend
carnavalsjaar vanwege Covid-19 te annuleren
was een lastige maar ook moedige beslissing.
Inmiddels bevinden we ons in de tweede
golf en zijn er ook al een paar nieuwe varianten van het virus opgedoken. Laten we ons
daarom met elkaar in de gemeente Tubbergen nog een tijdje ontzettend goed aan de
maatregelen houden. Het is even doorbijten,
maar uiteindelijk komt ook aan deze crisis een
einde!

Mede dankzij jullie aanstekelijke enthousiasme, blijft de verbinding overeind en komen we de carnavalsperiode
wel door. Dan kunnen we hopelijk volgend jaar, gezond en vol goede moed
samen genieten van een extra bijzonder
carnaval!
Blijf gezond!
Willemien Haverkamp
Burgemeester gemeente Tubbergen

Na carnaval kwam corona in het land en natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar wat wel
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De boeven van de
Spekgarde
‘Herinnert u zich deze nog?’: een
zin die menigeen bekend in de
oren klinkt, van onder andere de
radio. Nou, herinnert u zich ook
nog de buut van de oud-prinsen
en -secretarissen, beter bekend
als de Spekgarde, van afgelopen
jaar? Ook in 2019 zat de Spekgarde weer krap bij kas, iets wat zo’n
20 jaar daarvoor ook al speelde.
Maar wat is er allemaal nodig om
zo’n goeie film te maken? Op hoeveel plekken moet je filmen? De
hoogste tijd om, een jaar na dit
succes, twee leden van de Spekgarde – Jos Olde Loohuis en Marc
Rijsman – te ondervragen.
Hoe is het verhaal tot stand gekomen?
Het is een vervolg op de film die de Spekgarde in 2001 gemaakt heeft. De Spekgarde had wederom een bijna lege kas. In
2001 hebben de leden van de Spekgarde
de geldtransportwagen van de Rabobank
ook al overvallen. De buit was voor een
deel niet teruggevonden en de daders –
Gerard Kuis en Clemens Bekhuis – zaten
nog steeds in de gevangenis in Veenhuizen.
Tijdens de wandeling van de Spekgarde,
die tussen kerst en oud & nieuw altijd
plaatsvindt, kwamen de mooiste ideeën los om een tweede deel van de film
te maken. Eén van die ideeën was onder
andere om met trekkers naar Amsterdam
te gaan en daar een aantal scènes op te
nemen. Gelukkig werden de plannen iets
normaler toen we met een kleiner groepje
bij elkaar kwamen, haha!
En toen? Hoe zijn jullie toen verder gegaan? Toen het verhaal stond, kwam het
lastigste: je bent met een grote groep,
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hebt allemaal verschillende agenda’s.
Probeer dan maar eens een dag te vinden.
We hebben een ‘commissie’ opgericht om
alles in goede banen te leiden en te zorgen voor een snelle afwerking.

Vooral de speciale effecten, zoals het
lenen van de bus van de ME, was super.
De dag in Amsterdam zal ik ook niet
snel vergeten en dan vooral het bezoek
aan de kledingzaak in de Kalverstraat.
We mochten opnames maken voor het
verkleden. Het was gewoon een heel
mooie en gezellige dag!
Scan de QR code om de film te bekijken

Hoe hebben jullie de filmdagen beleefd? We zijn ongeveer zeven dagen
bezig geweest om alles te filmen. Soms
hele dagen, bijvoorbeeld de dag in Amsterdam. De eerste opnames voor de film
waren op de heetste dag van 2019! Het
was die dag bijna 40 °C. Je begrijpt wel
dat wanneer er ook nog wat zenuwen bij
komen, de temperatuur nog meer stijgt.
Op welke locaties hebben jullie gefilmd? We hebben onder andere gefilmd
op diverse plekken in Vasse. Bij Bert Hofman, Café Bolscher, de kerk, bij Paula in
het cafetaria en op het Springendal. Daarnaast zijn we dus ook een dag met de
trein naar Amsterdam geweest, om daar
te filmen bij onder andere De Nederlandsche Bank, in de P.C. Hooftstraat en op de
Wallen. Dat was echt een geweldige dag!
Het was prachtig om te zien hoe senior
Gerard Kuis zich staande hield tussen de
andere heren.
Daarnaast stond er ook nog een opnamemiddag gepland in de gevangenis van
Veenhuizen. Op het allerlaatste moment
werd ons dat ontnomen. Coen Lenferink
had dat geregeld en hij moest heel snel
improviseren. Last-minute heeft hij de
gevangenis in Leeuwarden nog geregeld!
Ook de scène met de politiewagens in
Mander en op het Springendal zullen veel
Vassenaren niet zijn ontgaan. Dat was een
onderdeel van de film, maar veel dorpsgenoten hadden het idee dat er iets anders
aan de hand was.
Wat vonden jullie het mooiste moment
van de film?
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Een gesprek met
de langst
regerende
hoogheden uit de
Spekscheeters
geschiedenis
We spraken elkaar op 30 december nog net voor het nieuwe jaar,
maar ook met de strenge coronaregels waar we ons aan moesten
houden. Laat dit fantastische duo
hoogheden nou net uit de maximaal uit te nodigen hoeveelheid
bestaan.
Gelukkig maar, dacht ik achteraf, want ik weet
niet of ik Prins Richard zo ver had gekregen
voor een online gesprek. Nog net op tijd bedenk ik me dat ik ze nog steeds met Prins en
Sik aan moet spreken, aangezien ze nog niet
zijn afgetreden.
Klokslag acht uur beland ik in het Tuindorp. Ik
wilde niet te laat komen, want ik weet: Prins
Richard is een man van de tijd. Ik fiets het
lange oprit af en parkeer mijn tweewieler voor
de Knalhut. ‘Richard’s Knalhütte’ zie ik staan.
Wanneer ik rondkijk besef ik me dat we het
gerust een ‘extra dorpscafé van Vasse’ mogen
noemen, want het is van alle gemakken voorzien. Tijdens de renovatie, vlak voor zijn regeerperiode, kreeg het een bar, een (nog niet
aangesloten) tap, muziekinstallatie en zelfs
een WC voor de hoge nood.
De hut hangt vol met allerlei carnavalsherinneringen van de afgelopen jaren. Prins Richard wijst naar een paar opgehangen witte
handschoenen, waarvan hij er door de jaren
heen al verschillende heeft versleten. Ook
wijst hij naar een ornament die er al enkele jaren hangt, met daarin medailles van de afgelopen Prinsen, maar altijd wachtende op dat
ene pronkstuk: zijn eigen medaille.
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Wat de meeste Vassenaren waarschijnlijk niet

weten is dat Prins Richard nooit gevraagd is
om Prins te worden. Het is, zoals hij zelf zegt
‘wat anders dan normaal verlopen’. Prins Richard: “Na 26 jaar bij de Raad van Elf gezeten
te hebben, vertelde ik toenmalig vorst Grego
Alberink te willen stoppen.” Waarop Grego
antwoordde dat dit natuurlijk niet zomaar kon
gebeuren: Richard moest en zou zijn functie
afsluiten als Prins van het Spekscheetersdoarp. Ondanks de vele verdenkingen wist het
duo hun rol voorafgaand de bekendmaking
goed geheim te houden. Het werd ze echter
niet gemakkelijk gemaakt. Op de dag van het
Prinsenbal zat Richard namelijk samen met
zijn buurtgenoten, de Tuindorpers, een biertje te drinken bij café Bolscher. Dit is namelijk
ook de dag wanneer het Tuindorp alle kerstbomen opruimt. Prins Richard: “Traditioneel
drinken we na het opruimen een borrel met
elkaar, het zou gaan opvallen als ik niet mee
zou gaan.” De laatste Prins uit het Tuindorp
was Laurens Bolscher in 2009, verschillende
buurtgenoten waren daardoor vastberaden
dat er diezelfde avond een Tuindorper uit de
kist zou komen. Dat maakte voor Richard het
ontkennen extra moeilijk.

naast is Richard natuurlijk voeger.” Uiteindelijk
blijkt deze spreuk toepasselijker dan we van
tevoren hadden kunnen bedenken. Het duo
voegt namelijk nog wat extra tijd toe, die ze
krijgen door de huidige coronamaatregelen.
Geschreven door Lieke Booijink

Bij de vraag naar het mooiste moment uit de
gehele carnavalsperiode zei het duo in koor:
“De Speklappenveurpreufoamd”. “Breurs, zusters en aalman wat d’r kön’n köm’n, die waar’n
d’r ok. Dus dat was gewoon een onmeunig
mooi’n oamd!” Aldus Prins Richard: “Uiteindelijk vliegt de carnavalstijd razendsnel voorbij:
het moment toen ik als Prins opkwam tot aan
het bokverbranden.”
Op het moment dat Prins Richard ‘de piepkes’ tevoorschijn tovert hoor ik ‘Happy Song’
afspelen op de achtergrond. Waarschijnlijk
het meest gedraaide nummer in de Vasserse
carnavalstent door DJ Pollie in 2020, want het
was het intronummer van de hoogheden. Ik
vraag het duo naar het verhaal achter dit liedje. Waarop ik het meest nuchtere antwoord
te horen kreeg: “Dat vinden wij gewoon een
onmeunig mooi nummer, heerlijk om mee op
het podium te komen.”
De hoogheden sloten hun rede altijd af met
hun lijfspreuk, daarom wij ons gesprek ook:
“Ne goei’n Spekscheeter voogt wat too!”
Bedacht door Sik Stephan: “We wilden graag
een ‘spreuk zoals vroeger’, wat wil zeggen dat
hij weer wat korter van aard moest zijn. Daar-
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11-jarig jubileum
voor Martin Bels
laat nog even op
zich wachten
‘Het wordt met de jaren drukker
in de tent op carnavalszaterdag
en Rosenmontag’, vertelt Martin
Bels. Maar hoe verloopt de organisatie achter dit hele weekend? De
hoogste tijd om de man achter dit
succes te ondervragen, die al tien
jaar alles in en rondom de carnavalstent regelt.
In hoeverre ben je altijd betrokken
geweest bij de carnaval?
‘In 1985 ben ik begonnen als lid van het hofkoor. Hierin ben ik een jaar of tien actief geweest. De gala was toen nog bij Tante Sien.
We zaten met ongeveer acht mensen in het
hofkoor en moesten veel meer optreden dan
nu. Op een goede avond was dat wel zes keer,
hoewel het tegenwoordig nog maar drie keer
is. In 2006 ben ik, samen met Stefan Groeneveld als Sik, nog Prins geweest. Dat was echt
een heel mooi jaar.’

Wanneer ben je begonnen met de
carnavalstent?
‘Hier ben ik destijds voor gevraagd. Dit jaar
zouden we anders voor het elfde jaar het carnavalsfeest organiseren in de tent, een mooi
jubileum dus! Er waren veel verenigingen die,
voorafgaand aan het Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittagspektakel, een bodem kwamen leggen bij ons in het
restaurant. Dit waren vooral verenigingen van
buiten de gemeente Tubbergen.’

Welke veranderingen heb je de afgelopen jaren in de tent voorbij zien komen?
‘Het wordt met de jaren drukker, vooral op Rosenmontag. Er komen steeds meer verenigingen, ook van wat verder weg. Al met al komen
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er ongeveer 1500 carnavalsvierders naar de
tent. Het is gewoon een mooi feest, niet alleen
voor de Spekscheeters en Spekscheeterinnekes. Dat komt omdat de optredens van kapellen en het onthaal van hoogheden een vast
onderdeel zijn. Dit trekt verenigingen aan.’

Wat wordt er van jou verwacht als residentiehouder van de carnavalstent?
‘Het vergt wel enige voorbereiding. Ik moet
zorgen dat ik genoeg personeel heb voor de
twee dagen. Daarnaast is het restaurant in het
carnavalsweekend ‘gewoon’ open, dus het is
logistiek goed plannen. Er moet veel worden
besproken met de vereniging en Drankenhandel Veelers.’

Hoe ervaarde je carnaval toen je zelf
prins was?
‘Het was een heel gezellig jaar met Stefan, een
jaar waar ik nog steeds heel mooi op terugkijk.
Het mooiste vind ik nog dat we er een hechte
vriendschap aan hebben overgehouden. Het
carnavalsweekend was wel heel anders dan
nu. Dit was toen nog bij Tante Sien. Er kon een
paar honderd man de zaal in, terwijl dat in de
tent nu al op ruim duizend zit.
Momenteel ben ik nog heel betrokken bij de
Spekgarde, de oud-prinsen. Tussen kerst en
oud & nieuw staat er altijd een wandeling op
de planning en op dweildinsdag gaan we met
z’n allen schweinehaxe eten. Dat is altijd onmeunig gezellig!’
Ondanks de drukke dagen vóór, maar ook na
het carnavalsweekend, is Martin altijd blij als
hij de dagen goed kan afsluiten. Wanneer er
geen gekke dingen zijn gebeurd en alle carnavalsvierders mooie dagen hebben gehad, is
hij meer dan tevreden.

Tijdens het carnavalsweekend loopt er ongeveer zestig man aan
personeel van Bels in de
tent.

Wat je nog
niet wist...

Er hangen ongeveer
2.000 ballonnen in de
tent.

Er belanden tijdens het
carnavalsweekend ongeveer aan 100 vaten
bier in de glazen.

Maar liefst 2.000 snacks Op Rosenmontag worzorgen ervoor dat ieder- den er 2500 speklappen
een kan zorgen voor een geserveerd.
goede bodem.
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Wim geeft
de microfoon
door aan de
jeugd
De ‘anmekaarproater’ van het
Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittagspektal,
Wim Oosterik, gaf vorig jaar aan
dat hij de microfoon doorgeeft
aan een jeugdigere spreekstalmeester.
De laatste 9 jaar zorgde hij met veel plezier
en een vlotte babbel dat de (hof)kappellen
met hun prinsen en gevolg op een waardige
manier de feesttent konden ‘binnentrekken’.
Wim: “Ik krijg ter voorbereiding altijd een lijst
met tijdstippen en namen van de gasten.
Maar in al die jaren heb ik de hoogheden
en hofdames nog nooit bij hun voornamen

genoemd! Het risico dat ik het niet goed uit
zou spreken of erger nog, zou vergeten wilde
ik niet nemen. “Ik heb ooit een verspreking
gemaakt bij C.V. de Waterpӧnskes uit Tilligte.
Die noemde ik per ongeluk de ‘Waterspӧnsjes’. Maar liefst drie jaar lang werd ik voor de
aankondiging van deze vereniging benaderd
door een lid uit Tilligte met de boodschap dat
ik het dit keer wel goed moest uitspreken!”
Verder was het voor Wim vooral de grote improvisatieshow op het podium. De Smoezen
uit Vroomshoop gaven hem al snel de bijnaam, dankzij enkele uiterlijke gelijkende kenmerken, ’Philippe Geubels’. De huidige vorst
van de Papsleef’n uit Geesteren spreekt hem
altijd liefkozend aan met ‘oom Wim’. En dat is
logisch omdat Wim ook de peetoom van Leon
Oosterik is!

Kristel Bolscher zwaait
na zeven jaar als
bestuurslid af!

Het weerzien van de Buismankearls uit het
Soaseler Koffielaand is voor Wim vooral het
treffen van vele oude bekenden! Ook daar
heeft hij jarenlang de gala-avonden aan elkaar
mogen praten. “Het is mooi geweest, ik ben
inmiddels 62 jaar, de jeugd is aan de beurt! Ik
sta volgend jaar mooi rustig met een colaatje
in de tent te genieten van dit prachtige en
bijzondere spektakel!”

En nadat ze even daarvoor, tijdens het uitzwaaien van de kraamhulp haar nog plechtig
beloofde dat ze het rustig aan zou doen, zat ze
al op de fiets richting de Mariaschool. “Onze
beide jongens, Max en Kay, lagen lekker te
slapen, dus dit was de perfecte gelegenheid
om er toch bij te kunnen zijn.” verontschuldigt
ze. Ze had alles tot in de puntjes voorbereid
en dan kon ze deze onthulling niet aan zich
voorbij laten gaan!

Binnen een week na de bevalling
van haar jongste zoon Kay stond
Kristel Bolscher alweer op het
schoolplein om de bekendmaking van de Schoolprins Loet en
Schoolprinses Juliët niet te hoeven missen.

Kristel zou afgelopen 11de van de 11de officieel
afscheid nemen als bestuurslid. Zeven jaar
lang was ze vanuit het bestuur de contact-
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persoon voor de dansmariekes, de galagroep,
regelde ze de formele kleding, coördineerde
ze het zieken en ouderen bezoek en was ze
nauw betrokken bij het schoolcarnaval. Kristel:
“De mooiste momenten van de carnaval vind
ik het galaweekend en Rosenmontag! Het
blijft een bijzondere belevenis als de prachtige versierde zaal en tent helemaal vol zijn.
Dat hebben we dan mooi samen met elkaar
geflikt denk ik dan.
Als je ‘gewoon’ carnaval staat te vieren heb je
geen benul welke kleine dingen je allemaal
moet regelen om dit te bereiken. Maar als
dan, tijdens de carnavalsperiode, alles goed
en mooi verloopt denk ik: ‘YES dat doen we
samen, veur Vass, deur Vass!” Max en Kay
hebben absoluut de carnavalsgenen van hun
moeder geërfd. Papa Remco vindt het geen
probleem om tijdens de late uurtjes op te
passen zodat Kristel volgend jaar rustig en
relaxed, zonder geregel, kan genieten in de
feesttent.
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We nemen
afscheid van

Robin Klaas
Aftredend lid Spekhest’n
Ongeveer 16 jaar geleden deed Robin Klaas
zijn intrede binnen de hofkapel ‘De Spekhest’n’ van de Spekscheeters. Hij begon met
het bespelen van de eufonium (tenortuba),
daarna de bas en later hanteerde hij zelfs
nog ondersteunend op de trom. Nu, na al die
jaren, stopt deze muzikale duizendpoot als
actief lid van de hofkapel.

Anouk Rikmanspoel – Rolefes
Aftredend lid Spekhest’n
Anouk is sinds haar 17e lid van de Spekhest’n
waar ze altijd met veel plezier saxofoon speelde. Nu na 23 jaar stopt ze als lid van de Spekhest’n. “Een enthousiaste, gezellige en hechte
groep”, zoals Anouk omschrijft.
De gala’s waren altijd één van de hoogtepunten voor Anouk. “Ook de zondag in het carnavalsweekend zelf, vond ik altijd een hele leuke
dag. Vooral de rumoerigheid, samen ben je de
hele dag op pad en dan mag je op verschillende locaties optreden. Die afwisseling vond ik
altijd erg leuk!”.
In 2009 was Anouks man Rendolf Sik samen
met Prins Laurens I en Prinses Sas. “Dat was
een prachtig carnavalsjaar, maar eigenlijk waren alle carnavalsjaren en het muziek maken
met ‘De Spekhest’n’ een feestje”.
Na 23 jaar stopt Anouk met saxofoon spelen
bij de Spekhest’n, maar zeker niet met carnaval vieren. Als inwoners en leden van C.V.
Tuindorp en met oud-sik Rendolf binnen de
Spekgarde zullen ze samen met hun beide
zonen, Pim en Joep, zeker betrokken blijven
bij de vele feestjes!

Gerald Hofste
Aftredend lid RV11
Na met Moat 40 diverse jaren trompet gespeeld te hebben tijdens carnaval betrad
Gerald in 2007 de Raad van Elf. Met deze
koppel heeft hij veertien mooie jaren beleefd.
Hoogtepunten van Gerald waren de sleuteloverhandiging, het dansmariekefestival, de
borrelmiddag bij de Smoezen, het bezoek aan
Agelo en het dweilen bij Koapman in Tilligte.
Maar vooral natuurlijk het carnavalsweekend
in Vasse.
In 2009 was het nog even spannend. Esther
was in verwachting en uitgeteld in het carnavalsweekend. “Jetske bleef gelukkig rustig
zitten en is de zaterdag na carnaval geboren”,
aldus Gerald. In 2015 mocht Gerald als Sik van
Prins Conrad I het doldwaze feest beleven.
Een fantastische ervaring en een heel bijzonder jaar.
Het laatste jaar in de Raad van Elf mocht
Gerald de taken van Richard Wesselink overnemen als ‘potbeheerder’ omdat Richard de
prins van 2020 werd! Met een heuse ‘WC pot’
om de nek is hem deze taak goed afgegaan.
Gerald: “Inmiddels is er nieuwe aanwas binnen de Raad van Elf en is het goed geweest”.
Gerald blijft actief binnen de vereniging als
lid van de optochtcommissie en natuurlijk als
oud-sik bij de Spekgarde.
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Robin: “De carnavalsoptocht in Vasse en het
Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittagspektakel met de bijbehorende feestjes in de tent zijn ieder jaar weer
een hoogtepunt! Voor ons als Spekhest’n
maar ook zeker voor Vasse. Een extra bijzonder jaar was 2014, toen Paul Bossink Prins
werd met André Boksebeld als Sik. Beiden
waren ze lid van de Spekhest’n maar wij, de
overige leden, wisten van niks. Het was een
absolute verrassing voor ons als Spekhest’n
toen ze daar opeens op het podium stonden”
vertelt Robin.
Robin blijft steunend lid van de Spekhest’n en
zal zeker, wanneer het nodig is, nog wel eens
invallen op de trom!

Rob Veldhuis
Aftredend lid RV11
Na 22 jaar actief te zijn geweest binnen de
Spekscheeters zet Rob Veldhuis een punt
achter een elf jaar durende carrière als lid van
de Raad van Elf. 2009 was het jaar dat Rob zijn
intrede deed binnen deze raad, nadat hij tien
jaar lang de snaartrom bespeelde binnen de
Spekhest’n.
Binnen de Raad van Elf was Rob een actief lid.
Naast de algemene taken die een lid behoort
te vervullen, was het hoogtepunt van Rob het
ophalen van de nieuwe prinsenwagen uit het
Sallandse Heino. Een hele uitdaging om met
een trekker en prinsenwagen allereerst vanuit
Vasse naar Heino te rijden om vervolgens de
lange reis naar Vasse te vervolgen. Het retourtje Vasse-Heino duurde dan ook in totaal 5,5
uur.
“Na 22 jaar inzet voor de vereniging is het fijn
om de andere kant van carnaval eens te ontdekken”, aldus Rob: “De kinderen willen nu
ook meelopen in de optocht en daar wil ik
graag bij zijn!”
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Marlon Beld
Aftredend lid Mediateam
Ze woont al bijna zes jaar niet meer in Vasse,
maar was tot voor kort nog altijd actief voor
de carnavalsvereniging. “Toen ik 17 jaar was
deed ik voor het eerst mee aan de gala-avond
in Vasse”, vertelt de inmiddels 31-jarige Marlon Borgerink-Beld vanuit haar woonplaats in
Albergen. In haar beginjaren op het podium
trad ze voornamelijk met Rob Veldhuis op en
na een paar solo-buuts werd ze een ‘aangeefster’ bij de dorpspolitiek. “We hebben we in
Vasse een mooie vereniging, maar ik miste
een boekje waarin de carnavalsperiode extra
aandacht kreeg. Na overleg met het bestuur
ben ik in 2013 begonnen met de Spekproat.”
Met veel creativiteit en enthousiasme heeft
Marlon de afgelopen jaren het blad gevuld.
Vorig jaar kreeg ze hulp van het mediateam.
“Dat was wel even raar, maar het eindresultaat
was prachtig en dan kan ik loslaten!” aldus
Marlon. Dit jaar gaat alle aandacht voornamelijk uit naar de acht maanden oude Mijs, het
dochtertje van Luuk en Marlon. “Maar mocht
het nodig zijn, dan zet ik mij zo weer in voor
de gezellige vereniging in Vasse, want het is
gewoon superleuk om iets tijdens en voor de
carnaval te doen!”

Samen, ook in coronatijd
Beste Spekscheeters en andere carnavalliefhebbers
In een periode van angst en onzekerheid
is er een sterk verlangen naar aandacht en geborgenheid
Een goed gesprek, een arm om je heen
is van groot belang voor iedereen.
Maar lieve mensen, dit wil ik even laten weten:
laten wij vooral de humor, het plezier en de saamhorigheid van carnaval niet vergeten.
Alaaf!

Annie Weusthof

Judith Voshaar – Rikmanspoel
Aftredend lid Spekhest’n
De carrière van Judith bij de Spekhest’n begon toen ze 18 jaar was. ‘Ik werd gevraagd
toen ik nog werkte bij café Bolscher. De Spekhest’n verzamelden daar als ze een optreden
hadden’. Zelf was ze heel enthousiast, maar
haar ouders vonden haar iets te jong. ‘Voor elk
optreden werd er dan weer even gepolst of ik
mee mocht doen’, gaat ze verder.
Een van de mooiste herinneringen aan de
tijd met de Spekhest’n zijn de wijnfeesten
in Duitsland. ‘Gegarandeerd veel lol! Met z’n
allen de wijnkelders in om een deuntje te
spelen en overdag langs de terrasjes om te
zorgen voor een gezellige sfeer’. Ook de jaarlijkse themafeesten van de Spekhest’n zal ze
niet vergeten. ‘Wat was dat legendarisch, echt
topmomenten!’
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Pastoor Pikkemaat wil
met meer bezieling dan
ooit weer carnaval vieren
Niet elke pastoor houdt van carnaval, maar de gemeente Tubbergen heeft gelukkig pastoor Casper
Pikkemaat!
Normaal gesproken is zijn, toch al drukke,
agenda in deze periode gevuld met bezoeken
van gala’s en carnavalsfeestjes. Hoe ervaart
hij dit bijzondere feest én deze tijd? “Carnaval
vieren heb ik van jongs af aan wel meegemaakt” legt de pastoor geheel coronaproof via
‘MS-Teams’ vanachter zijn computerscherm
uit. “Niet dat ik fanatiek voorop in de polonaise liep, maar toch!” Tijdens zijn studietijd
in Utrecht en eerste werkplek in Ede en Wageningen ging deze traditie even aan hem
voorbij. Tot hij voor zijn werk in de Achterhoek
belandde. Daar kreeg hij van C.V. De Zandbieters uit Harreveld meteen de uitnodiging om
aanwezig te zijn bij de opkomst van hun prins.
Pikkemaat: “Ik was daar net vers als pastoor
gekomen en werd uitgenodigd. Dus die nam
ik aan. Het was voor mij een gemakkelijke
ingang om op een laagdrempelige manier
mensen te ontmoeten. Daarom ben ik ook
altijd naar de kermisfeesten, die daar heel
groots worden gevierd, gegaan. Je ontmoet
dan zoveel mensen buiten hun werk om. Dus
toen ik in onze parochie werd aangesteld heb
ik deze leuke bezigheid er maar meteen ingehouden!”

een korreltje zout te nemen. We zijn dagelijks
bezig met presteren en het opbouwen van
een eigen identiteit. Terwijl je niets meer of
minder bent dan een ander. Carnaval biedt
ons de gelegenheid om even ‘henig an’ te
doen en je moet jezelf dan niet te serieus
nemen.” Hoe past pastoor Pikkemaat dat dan
zelf toe? “Natuurlijk houd ik er rekening mee
hoe ik het zeg. In het jubileumjaar van de
Spekscheeters heb ik mij tijdens de carnavalsmis een moment gericht tot de Sik van Prins
Ronny, Clemens. Gewoon kort benoemen dat
hij zijn schoenzolen niet heeft versleten in de
kerk. Dat kun je dan net even met een dikke
knipoog zeggen.”

Brok creativiteit in Vasse
Pikkemaat geeft aan graag te gast te zijn op
de gala in Vasse. “Ik ervaar dan één brok creativiteit. Dat zie je in alles terug. De hele entourage. Als je tijdens zo’n avond in het
Eschhoes zit dan denk je dat je in een megahal zit, terwijl je weet dat de gymzaal helemaal niet zo groot is. Maar ook de uitvoering
van de buuts. Vooral de dorpspolitiek vind ik
leuk. Zo spitsvondig en creatief. Je merkt aan
alles dat daar heel veel uren werk in is gestoken. Daarbij is er altijd een mooie sfeer en is
het heel gezellig.”
Bij de vraag aan Pikkemaat wat hem het
meest is bijgebleven aan carnaval vieren in
Vasse verdwijnt hij even uit het beeldscherm
en bij terugkomst zegt hij trots: “Dit is het
tastbare voorbeeld van een mooie herinnering
uit Vasse” Hierbij toont hij voor de webcam
zijn eigen bier/wijndrager voorzien van een
houten kruis met corpus. Dit unieke exem-

plaar kreeg hij een paar jaar geleden aangeboden door de Spekscheeters en neemt hij
vanaf dat moment trouw mee naar de gala’s.
De huidige situatie door corona omschrijft
pastoor Pikkemaat als volg: “Normaal gesproken treft men elkaar bij het maken van
de carnavalswagen of het vergaderen. Vaak
een mooie gelegenheid om er even uit te zijn.
Carnaval is een prachtige tijdsbesteding om
te ontmoeten en met elkaar bij te praten. Ik
kan mij heel goed voorstellen dat mensen dit
ontzettend missen. Misschien gaan we juist
door deze coronacrisis in de toekomst met
meer bezieling het carnavalsfeest vieren en
waarderen. Het besef is nu groter dan ooit, dat
we elkaar missen!”

Korreltje zout en henig an
De pastoor, burgemeester en wethouders
worden tijdens de diverse gala’s regelmatig
door de mangel gehaald. Kunnen ze dat wel
maken? “Ik weet als ik naar een gala-avond
ga dat er grappen worden gemaakt over de
kerk, het geloof of over mijzelf. Maar ik kan
veel hebben hoor! Het heeft te maken hoe
je er zelf in staat maar ook over de betekenis
van carnaval.” Zegt hij lachend en vervolgens
serieus: “Nodig jezelf even uit om alles met
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Artica
Feest4all
Conrad Groothuis Montagetechniek
Koopman Assurantiën
Melktransport Twente
Outlet4home
Rerigo
Bouwbedrijf Scholte op Reimer
Autobedrijf Silder
Stucwerk Danny Beuving
Drankenhandel Veelers
Veldscholten Hoveniers
Het Werkatelier en WaSt
Westerhof Tweewielers
Autobedrijf Bekhuis
Restaurant Watermolen Bels
Café Restaurant Bolscher
Aannemersbedrijf Warmes
Autobedrijf Oude Luttikhuis
De Jong & Laan Accountants
Beauty Shape
Brager straatwerk
Busscher schilderwerken
Combi glas
Creatie Studio
Deterink Assurantiën
Erwin Meinders bouwkundig buro
Gasterij de Bakker
Gebr. Lowik
Groeneveld Natuursteen
Haus Bramberg
Hemmer Schildersbedrijf
Kamphuis sloopwerken
Kempers Kachels
Kingpop Vasse
Kobra Accountants
Koopman interieur
Lammerink Constructiewerken
Slagerij Lansink
Lednovate
Bouwbedrijf Lenferink
Lenferink Timmerbedrijf
Loogisch Communicatie & IT
Meijer Installatiebedrijf
Meinders Installatiebedrijf
Oald Spekgarde Vasse
Raad van Elf Vasse
Hoveniersbedrijf Toon Raanhuis
SV Vasse voetbal
Tasche Staalbouw
Tentenverhuur ter Horst
The Maple Interieurs
Timmerfabriek Hilberink
Viaster
Loon- en Grondverzetbedrijf Wesselink

Slagerij Wim
Engbers Schoen- & Zadelmakerij
Dobber Autobedrijf
Aannemersbedrijf Biglaar BV
Kemperink Hoveniersbedrijf- Tuincentrum
Tonny oude Vrielink H.O.
Ter Beek Reizen
Kim Warmes kapsalon
Steggink Bouwbedrijf
Schaafstra Techniek
Rijschool RIS
News Outside
Slagerij Hulshof
Mobility4all
Color Beans
Bouwbedrijf Hulshof
Hansté Schilderwerken
Kamphuis Dakkoffers
De Heel Stee
Damink Agrarische Dienstverlening
Dijkers Vuurwerk
Egberts Rubber
Hendriksen Accountants
Kapsalon Oude Luttikhuis
Cafe Amsem
Jan Lansink Loonwerken
Gebr. Poppink
Sanderink Landbouw Mechanisatie
Snijders Meubelmakerij
Auto Totaal Tubbergen
Bomech
Borgreve BV
Boswerger veehandel
Bouwmetaal
Cleosol Zonnehemel Verhuur
Plus Droste
Empol
Erve Nijhuis
Haarhuis Generatoren
Heerdink Tuincentrum
Haarhuis Gereedschappen
Helufin
Kaasboerderij ‘t Hoepel
Kabra Ootmarsum
Kapper Huub
Kegelcentrum Nijhuis
Loohuis BV
Nieuwe Weme Bouw
Oude Alink Schildersbedrijf
Ria Eetcafe
Rifka Schepers Communicatie
Schroder Carwash
Top Autoparts
TST Staalbouw
Weusthuis Makelaardij
De Witte Hoeve
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