


Goei’ndag 
Spekscheeters
2021 was een apart jaar, een jaar 
zonder “echt” carnaval met elkaar 
te vieren. Een jaar met teststraten 
in plaats van optochtstraten, een 
jaar met mondmaskers in plaats 
van clown maskers!

Afgelopen zomer zijn we begonnen met de 
voorbereidingen, er van uitgaande dat het 
een normaal carnavalsseizoen zou worden. Ie-
dereen was al vol energie bezig met de voor-
bereidingen, maar rond half november, net 
voor de Elfde van de Elfde, kwam de handrem 
erop. Opnieuw een lockdown en wat volgde 
waren diverse gemeentelijke overleggen met 
uiteindelijk het gezamenlijke besluit om in 
de Gemeente Tubbergen “geen” carnaval te 
vieren.

Ondanks dit besluit worden er wel activitei-
ten georganiseerd. Om te beginnen met het 
uitbrengen van deze Spekproat met dank aan 
de redactie. Voor de kinderen worden diverse 
activiteiten in samenwerking met de Mari-
aschool en Ouderraad georganiseerd.

Carnaval en 
Vasse
Al meer dan 44 jaar vieren we sa-
men carnaval in Vasse. Ooit begon 
het in café Assen en inmiddels 
is het al jaren een vaste traditie 
waarbij veel inwoners van Vasse, 
Hezingen en Mander elkaar ont-
moeten en feestvieren.

We hadden zo gehoopt dat we deze traditie 
weer samen op konden pakken. Om weer 
samen te kunnen bouwen aan een wagen, of 
samen een loopgroep vorm te geven. Want 
samenwerken en elkaar ontmoeten zijn voor 
jong en oud belangrijke waarden van carnaval 
vieren.

Ik heb dan ook veel respect voor de carna-
valsverenigingen in onze gemeente die zelf 
op tijd de verantwoordelijkheid hebben ge-
nomen om carnaval dit jaar wederom op een 
andere manier te vieren. Dat geldt ook voor 
De Spekscheeters. Het is niet makkelijk om 
vooruit te moeten regeren en op het juiste 
moment de juiste keuze te maken. Zeker niet 
voor een hele gemeenschap. Ga er maar eens 
aan staan. Diep respect hiervoor!

Laten we hopen dat we de komende jaren 
weer samen carnaval kunnen vieren zoals 
voorheen. Misschien nog wel intenser. Corona 
heeft ons geleerd dat het daarbij niet gaat om 
het mooiste of het beste. Het gaat erom dat je 
er voor elkaar bent; samen!

Voor mij is carnaval in Vasse extra bijzonder 
omdat ik niet alleen als burgemeester, maar 
ook als inwoner carnaval mee mag vieren. En 
ook al kon het vieren niet zoals gebruikelijk, 
het afgelopen jaar heb ik volop meegenoten 
van de creativiteit van onze carnavalsvereni-
ging De Spekscheeters. Ik weet dat er voor dit 
jaar nog mooie activiteiten in het verschiet 
zijn. Ook al is het niet zoals we carnaval het 
liefst vieren, we zorgen wel dat we er samen 
een mooi jaar van maken. Zo zijn we er voor 
elkaar. En is dat niet het allerbelangrijkste? Er 
zijn voor elkaar. 

Ik wens u allen een mooie carnavalsperiode. 
Anders dan anders, maar wel met elkaar en 
voor elkaar. 

Alaaf!

Een bijzonder hartelijke groet,
Wilmien Haverkamp-Wenker
Burgemeester gemeente Tubbergen 

De Mariaschool wordt omgedoopt tot Spek-
scheetersschool, Schoolprins Bram en School-
prinses Saar hebben het dit jaar voor het 
zeggen! Er wordt schoolcarnaval gevierd en 
net als vorig jaar een Steekje Los Tocht voor 
de kinderen.

Hebben jullie het al gehoord? Er wordt een 
Spekscheeters(op)tocht georganiseerd. Een 
wandel- en fietstocht met onderweg volop 
vertier en verassingen! Het belooft een hele 
leuke dag te worden met elkaar. Natuurlijk 
komt er een tweede editie van de Spekproat-
quiz, dit keer met nieuwe en spectaculaire on-
derdelen als Wie van de drie? Mystery Guest, 
uit de oude doos en allerlei verrassingen.

Het carnavalsgevoel krijgen we dit jaar niet 
door de optocht, het tentfeest of de gala, 
maar dit jaar bij jullie thuis met de Spekproat-
quiz op de buis. En om in de carnavalstem-
ming te raken door mee te doen aan de Spek-
scheeters(op)tocht.

Hopelijk hebben we volgend jaar weer een 
carnaval zoals we eerder gewend waren! Dat 
ieder op zijn eigen manier weer carnaval kan 
vieren!

Met carnavaleske groet,
Walter Kemna
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Schoolprins Bram
Leeftijd       11
Zoon van       Bertus en Evelien Lenferink
Broers/zussen      Suus!
Hobby’s       Voetbal – JO12
Lievelingseten      Pizza
Liever spekjes of speklappen?    Spekjes!
Wat wil je later worden?    Weet ik nog niet
Je leukste carnavals herinnering   Verrassingsfeest toen ik 
        Schoolprins ben geworden!

Schoolprinses Saar
Leeftijd       11
Dochter van      Gerard en Anne Ensink
Broers/zussen      Roos, Mees en Siem
Hobby’s       Voetbal – JO12
Lievelingseten      Patat
Liever spekjes of speklappen?    Spekjes!
Wat wil je later worden     Juf
Je leukste carnavals herinnering   Schoolprinses worden! Hier heb   
        ik 8 jaar lang op gewacht en de   
        verlichte optocht lopen met CV   
        Mander. 

Er kwamen twee Abrahams op school voor de bekendmaking van de Schoolprins 
en Schoolprinses. Hadden jullie door dat jullie vaders dit waren? 

Saar: NEE!!  Ik had echt de vader van een vriendin verwacht. Mama kan heel goed lie-
gen, ik dacht echt niet dat ik het ging worden! Ondertussen reed mama wel rond met 
heel veel chips in de kofferbak. 

Bram: Nee ik had het ook totaal niet verwacht! Achteraf gezien waren er wel hints 
thuis; heel veel cola, sinas en Crystal Clear stond klaar en de muziekbox stond al ver-
stopt achter bierkratten. 

Er werden vragen gesteld over de Schoolprins en Schoolprinses waar de Abraham ja 
of nee op moest antwoorden. Zo werd langzamerhand bekend wie de Schoolprins 
en -prinses werden. Dit waren vragen als: zit de Schoolprinses op scouting? Werkt de 
vader van de Schoolprins op het Canisius? Heeft de vader van de Schoolprins een rode 
bus? Heeft de Schoolprinses een keer de pols gebroken?
Na één vraag waren alle meisjes weg, oeps! Dat ging niet helemaal goed. 

Met prins Bram en Prinses 
Saar scoren wij bij de voetbal, 
maar nu kiezen wij even voor 
carnaval!

Wat hebben jullie gedaan om te vieren 
dat jullie Schoolprins- en Prinses zijn 
geworden?  

Op school hebben we na de bekendma-
king eerst met alle kinderen de polonai-
se gedaan op het schoolplein. Daarna 
gingen we met groep 8 op de fiets naar 
Schoolprinses Saar. Hier hebben we de 
borden ingekleurd die nu in de tuin staan. 
Vervolgens gingen we door naar School-
prins Bram. Hier hebben we in de regen 
verstoppertje gedaan. Natuurlijk mocht 
een broodje knakworst en andere lekkere 
dingen niet ontbreken! ’s Avonds kwa-
men familie en buren langs en hebben 
we heeeeel veel snoep gekregen. Het was 
een super leuke dag.

Hoe maken jullie dit jaar een echt SPEK-
takel van op de Spekscheetersschool?

Gezellig schoolcarnaval! Hier gaan we 
voorop in de polonaise en delen we heel 
veel spekjes uit aan alle kinderen. Ook vin-
den we het heel leuk om de mooiste teke-
ning uit te zoeken van de tekenwedstrijd 
op school. En de spelletjes die we tegen 
elkaar moeten doen tijdens schoolcar-
naval. We zijn heel benieuwd wie er gaat 
winnen!

Wat vinden jullie belangrijk voor de 
kinderen op de Spekscheetersschool nu 
jullie hierover regeren? 

Een beter en leuker schoolplein waar je 
ook mag voetballen! En veel meer uitda-
ging op het schoolplein, door een panna-
kooi bijvoorbeeld. 

Waar gaan we jullie zien dit jaar tijdens 
carnaval? 

Bij de Spekscheeters(op)tocht! Hier mo-
gen wij de routes uitdelen bij de start. Dit 
is op 20 februari. Dus… doen jullie mee?!



Nieuwe voorzitter 
Arjan Blankenvoort 
komt in een warm 
bad terecht 
Vanaf volgend jaar geeft voorzitter 
Walter Kemna de voorzittersha-
mer door aan Arjan Blankenvoort. 
Hij wordt de nieuwe voorzitter 
van Carnavalsvereniging de Spek-
scheeters. En, zoals de titel al ver-
klaart, komt Arjan letterlijk in een 
warm bad terecht. Een gesprek 
tussen de twee voorzitters, in bad.

Walter: jij wordt de nieuwe voorzitter, Arjan. Ik 
denk dat jij daar ook ontzettend geschikt voor 
bent. We hebben er goed over nagedacht of 
we potentiële kandidaten hadden, maar kwa-
men eigenlijk al gauw bij jou terecht. Eigenlijk 
mag ik namens het hele bestuur spreken dat 
het heel mooi is dat jij de ambitie hebt om dit 
te doen.

Arjan: alweer twee jaar geleden ben ik ge-
vraagd of ik ambities had om voorzitter te 
worden en eigenlijk kwam het voor mij als 
donderslag bij heldere hemel. Tuurlijk zag 
ik daar een heel mooie uitdaging in! Daarbij 
komt natuurlijk ook dat ik vanaf jongs af aan 
al affiniteit heb met het carnavalsfeest: ik ben 
betrokken bij de galagroep, al vele malen op 
pad geweest met de Raad van Elf en ook nog 
lid ben van CV Mander. Om even in de virus-
sen te blijven: het carnavalsvirus stroomt bij 
mij zeker door het bloed.

Walter: eigenlijk heel toevallig, maar de ge-
schiedenis herhaalt zich. Ik ben ook twee jaar 
bestuurslid geweest en werd toen al gevraagd 
of ik voorzitter zou willen worden. Dat is nu 
ook weer het geval.

Arjan: het is mooi om er zo in te rollen. Als be-
stuurslid zie je eerst allerlei kanten van de ver-
eniging. Daarbij komt er toch wel meer kijken 
dan ik me vooraf had bedacht. De uitdaging 
werd in mijn hoofd groter, maar wel in de 
goede zin van het woord. Ik heb er daardoor 

Walter: en wat ik ook niet gauw vergeet, is dat 
ik ooit van de Hènige Slèpvèènt uit Oud-Oot-
marsum eens een groene weidepaal heb ge-
kregen. Tijdens het carnaval geven ze bepaal-
de mensen een weidepaal en die planten ze 
dan in de tuin. Tijdens de Speklappen Veur-
preufoamd heb ik toen zo’n paal gekregen. Na 
het carnaval gingen we bij de andere mensen 
langs die ook zo’n paal hadden gekregen. 
Heel spontaan, maar wel heel gezellig. Dus 
Arjan, dit belooft wat…

Arjan: kort samengevat vind ik het nog wel 
spannend om alle ‘rituelen’ van de voor-
gaande jaren ook in stand te houden. Je wilt 
gewoon dat het eerste jaar goed verloopt. Ik 
heb er ontzettend veel zin in om samen met 
het bestuur de feesten en activiteiten te gaan 
neerzetten. En niet alleen het neerzetten is 
belangrijk, maar ook het beleven. Hopelijk kan 
de steek gauw weer op!

Arjan: en… wellicht komt er in de toekomst 
dan nog wel een nieuwe functie in het be-
stuur. De rechterhand van de voorzitter: de 
nazitter!

wel heel veel zin in.

Walter: daarbij komt inderdaad ook meteen 
een valkuil, want je moet natuurlijk altijd goed 
oppassen dat je niet teveel naar jezelf toetrekt. 
Natuurlijk ontstaat dat ook makkelijk. Hele-
maal met die ‘bijzondere’ jaren, zoals de afge-
lopen twee jaar.

Arjan: je hebt ook geen volwaardig carna-
valsjaar gehad, dus het is nu ook een beetje 
koffiedik kijken. Het is in het begin dan mis-
schien ook wel raar om het voorzitterschap 
over te nemen, omdat ik nu dus niet helemaal 
heb gezien hoe jij het hebt gedaan. Maar ik 
weet dat ik onder andere op jou kan terug-
vallen en dat is natuurlijk al heel mooi. En 
natuurlijk is het ook de uitdaging om er mijn 
eigen draai aan te geven.

Walter: en dat is ook meteen het mooie aan 
ons bestuur, om het maar even te vergelijken 
met andere besturen hier in de gemeente. 
In Vasse hebben we een jong bestuur, waar 
je het carnaval een mooie frisse wind mee in 
kunt blazen.

Arjan: je hebt nu geen laatste keer dat je op 
het podium staat, vind je dat niet een beetje 
gek?

Walter: nee hoor, er komt nog wel een Elfde 
van de Elfde aan. Maar natuurlijk ga ik ook 
nog bij de Spekzwoerdjes, dus blijf betrokken 
bij het carnaval. Ze zijn nog niet van mij af!

Arjan: is er dan bijvoorbeeld ook nog iets dat 
je niet gauw vergeet?

Walter: genoeg! Je moet wel eens wat ‘goed-
maakpraatjes’ doen. Iemand wordt genoemd 
in een buut en via via hoor je dat dat toch 
in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat 
kan natuurlijk gebeuren. Dan ga je er even 
heen om het goed te praten. Gelukkig heb ik 
nooit voor hele hete vuren gestaan. De zon-
dagavonden – in het carnavalsweekend – bij 
Bolscher in het café vergeet ik ook niet gauw 
weer. Dat waren altijd heel gezellige avonden, 
de druk is er dan een beetje af. Op een gege-
ven moment kijk je even om je heen en toen 
bleek ik de laatste met een steek op te zijn. 
Daar had ik dan de maandag wel eens last 
van…
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Proclamatie
Alaaf en hoezee,
hier staan we dan met z´n twee!

Ik, Prins Bram de eerste,
Jonkheer van Iemschehook
Baron van de voetbal,
Hertog van de Possenweg,
Markies van Maander,
Tot aan Vass
Beschermheer van groep 8,
met mijn Prinses:

Saar de eerste,
Jonkvrouw van Maander,
Barones van de voetbal,
Hertogin van CV Mander,
Markiezin van de Uelserweg
Gravin van Vass,
Beschermvrouw van groep 8.

WIJ DELEN JULLIE MEE:

Wij zijn dit jaar Prins en Prinses die nu rege-
ren over de Mariaschool in Vasseen dat vindt 
iedereen natuurlijk grote klasse,
over het naar bed gaan wordt uiteraard niet 
gezeurd, omdat wíj bepalen wanneer dat ge-
beurd!

Met schoolcarnaval staan wij vooraan 
En naast ons hebben wij een jeugdraad staan
Ook dansmariekes zijn van de partij
Alle juffen zijn er ook bij

Het Spekscheeters dorp zullen we niet uit het 
oog verliezen.
Maander krijgt van ons het meest voor de 
kiezen.
Maar de andere buurtschappen houden we 
ook aangesloten,
Dat doen we samen met onze klasgenoten.

Met carnaval zal ik als Prinses het goede voor-
beeld geven,
dansen, hossen, springen, jullie zullen eens 
wat beleven.
Ben ik na het feesten mijn stem dan kwijt,
maakt niet uit, ik ben altijd tot gebarentaal 
bereid.

In het Eschhoes en op het Eschveld heb ik 

veel pret,
Voetballen en op iets anders word dan niet 
meer gelet.

Carnaval vieren doen we alleen deze dag
Het is niet anders een hard gelach
Toch gaan we knallen dat is ongekend
Wij zijn in het voetbalveld niet anders gewend

Elke zaterdag voetballen bij VMC
Wij zijn de fanatieksten van het veld, maar ook 
de snelste oleee
Winnen doen we haast altijd 
Maar met carnaval zijn deze sterspelers even 
kwijt.

Tiktok doe ik ook dat vind ik echt top
Maar met carnaval staat feesten even voorop
Dit jaar wordt de carnaval echt een succes
Ik ben de enige echte Manderse prinses

Wat iedereen natuurlijk al had gehoopt,
onze school is tot “Spekscheetersschool” om-
gedoopt.
Voor de meesters en juffen van groep 1 tot en 
met 8
is de titel Spekscheeter en Spekscheeterinnen 
bedacht.

Vanaf nu wordt er in groep 8 alleen nog maar 
gefeest,
Na 8 jaar vinden we het wel goed geweest.
Nu stoppen we want dit kost alleen maar 
energie,
Ga maar aan de kant, want noe geet d’r don-
ders bie!
 
Wij rekenen op een te gekke carnavalsdag dit 
jaar,
met ons als prinsenpaar.
Tijdens de polonaise gaan wij uiteraard voor-
op,
het wordt vast en zeker top!

We wensen iedereen een fantastisch carna-
valsfeest,
en wij genieten hiervan het allermeest.
Hopelijk wordt het voor jullie allemaal ook zo 
leuk.
We eindigen met onze spreuk:

Met prins Bram en Prinses Saar scoren wij 
met de voetbal
Maar nu kiezen wij even voor carnaval!

We nemen jullie mee naar za-
terdagavond 5 februari 2021. De 
avond waarop de online ‘Spek-
proat Quiz’ plaatsvond. De quiz zat 
vol vertier.

Met vragen over de carnavaleske geschiede-
nis, muziek, ‘The Masked Singer’ en dorps-
politiek speelde heel Vasse fanatiek mee en 
streden voor een goed gevulde prijzenpot. 
Daarnaast kon iedere deelnemer loten kopen 
voor de loterij, welke diezelfde avond plaats-
vond. Er werden maar liefst dertien prijzen 
verloot, met als hoofdprijs ‘Eén minuut gratis 
winkelen bij Plus Droste Vasse’. Uit de 2300 
verkochte loten was Tom Moen de gelukkige 
winnaar. Na afloop van de loterij stond zijn 
telefoon roodgloeiend: heel Vasse speculeerde 
graag mee over zijn gewonnen prijs. Dagen 
daarna kreeg hij nog vragen of hij voor zijn 
winkelboek nog even ging oefenen of dat hij 
al had nagedacht over een bepaalde strategie. 
Maar nee, Tom had geen strategie en ging al 
helemaal niet oefenen. Hij zag namelijk een 
totaal andere bestemming voor deze prijs. 
Sinds 2017 zet initiatiefneemster Daphne 
Voorhuis uit Vasse zich in voor ‘Sociaal Twen-
te’. Onder het motto kleine moeite, groot ple-
zier, weet deze organisatie ieder jaar kwets-
bare mensen te verblijden met een vakantie 
in eigen regio. Normaliter dragen lokale on-

dernemers en diverse inwoners bij aan het 
realiseren van deze vakanties. Zo bieden zij 
onder andere lunch- en dinerbonnen, well-
nessentrees en campingplaatsen aan, maar 
ook supermarktvouchers en entreekaartjes 
voor het zwembad of speeltuin. Ook Tom zet 
zich al jaren in voor dit initiatief. In zijn prak-
tijk staat standaard een collectebus waarin 
cliënten een vrije gift kunnen werpen. Al deze 
geschenken gaan, via Sociaal Twente, naar 
gezinnen die daar door omstandigheden niet 
voldoende geld voor hebben. 

Door de aanhoudende coronamaatregelen 
verliep 2021 ook voor Sociaal Twente even 
wat anders. Vakanties konden namelijk in 
de huidige vorm niet georganiseerd worden, 
maar door de sociale waarde die lokale inwo-
ners aan dit initiatief hechten kwam al snel 
een alternatief. Zo stond onder andere Tom 
op om zijn gewonnen prijs – 1 minuut gratis 
winkelen – te schenken in de vorm van 10 luxe 
etenswaarpakketten. Dit goede idee zette 
Carnavalsvereniging de Spekscheeters en Plus 
Droste aan het denken. Zij besloten dit plan 
te ondersteunen door op hun beurt 15 c.q. 10 
pakketten te schenken. Samen goed voor een 
totaal van 35 pakketten, gevuld met heerlijke 
lekkernijen voor gezinnen van Sociaal Twen-
te. Daphne geeft aan hier heel veel gezinnen 
gelukkig mee te kunnen maken die het, met 
name in deze tijd, moeilijk hebben.    

Spekproatquiz winnaar 
Tom Moen ziet andere 
bestemming voor de prijs
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4 Vragen aan 3 
eerstgeborenen
Ieder jaar gaan de prins en zijn 
secretaris op kraambezoek bij de 
‘eerstgeborenen’ in hun regeer-
periode; vanaf het prinsenbal tot 
het bok verbranden. Er zijn in die 
47 jaar al heel wat baby’s geboren, 
zoveel dat we de tel kwijt zijn… De 
hoogste tijd om drie ‘eerstgebore-
nen’ eens het hemd van het lijf te 
vragen. Hoe vieren zij carnaval en 
wat is hun mooiste carnavalsmo-
ment?

Patrick Oude Luttikhuis, eerstge-
borene in het regeerjaar van Prins 
Clemens II en Secretaris Ronny 
(1997)

Wanneer ben je geboren?
10 januari 1997

Wat heb je gestudeerd? Waar werk je?
Vorig jaar heb ik de opleiding tot allround me-
chanisatiemonteur afgerond. Nu ben ik aan 
het werk bij Gebr. Poppink in Reutum.

Vier je zelf ook carnaval? En zo ja, op welke 
manier?

Zeker vier ik zelf ook carnaval! Om in de car-
navalssferen te blijven: elf jaar geleden ben 
ik bij CV Mander gekomen. Ik ben een echte 
allrounder: je moet van niets proberen iets te 
maken, wat uiteindelijk een wagen wordt. Ik 
help voor, tijdens en na de optochten mee om 
de wagen op te bouwen en af te breken. Als 
de wagen klaar staat voor de volgende dag, 
dan gaan we de tent in om te horen of we een 
prijs hebben gewonnen en natuurlijk om een 
welverdiend biertje te drinken.

Wat vind je de leukste carnavalsactiviteit? 
En waarom?
Het leukste aan het hele carnaval vind ik toch 
het bouwen in de loods. Je bent met veel 
mensen tegelijk bezig aan één werk en bouwt 
voor een doel dat de wagen klaar moet zijn in 
het carnavalsweekend. En natuurlijk zijn de 
open dagen ook altijd onmeunig gezellig!

Max Geerdink Johannink, eerstge-
borene in het regeerjaar van Prins 
Jos I en Secretaris Tonnie (1999)

Wanneer ben je geboren?
2 februari 1999

Wat studeer je? Waar werk je?
Ik ben bijna klaar met de opleiding tot econo-
miedocent. Verder zullen jullie mij vaak zien 
bij Het Bolscher; hier werk ik met veel plezier!

Vier je zelf ook carnaval? En zo ja, op welke 
manier?
Zeker vier ik zelf ook carnaval! Ik heb wel eens 
meegelopen met Tuindorp, tijdens de op-
tocht. De laatste optocht, in 2020, liep ik mee 
met de Bekzied; hier kom ik natuurlijk ook 
vandaan. Verder ben ik ook altijd aanwezig bij 
het feest in de tent op de zaterdag en op Ro-
senmontag. En natuurlijk vind ik het ook altijd 
heel leuk om te werken tijdens de verschillen-
de carnavalsactiviteiten bij Bolscher. Zo maak 
je bijna alles mee: het prinsenbal, de gala’s en 
de Speklappen Veurpreufoamd. Superleuk!

Wat vind je de leukste carnavalsactiviteit? 
En waarom?
Dat zijn zeker de gala-avonden! Ook al ben ik 
eigenlijk altijd aan het werk, ik kan het meest 
uitkijken naar de gala’s. Als het Eschhoes elk 
jaar weer wordt omgetoverd naar een gala-
zaal, heeft dat altijd wel iets speciaals. Zoveel 
mensen die er zo druk mee zijn om er weer 
wat moois van te maken, dat is gewoon heel 
leuk om te zien. Je krijgt met drie avonden 
werken dan ook bijna alles mee, zowel voor 
als achter de schermen. Dat is heel erg gaaf. 
En natuurlijk is het carnavalsfeest in de tent 
op de zaterdag en de maandag ook altijd heel 
erg gezellig!

Noor Groothuis, eerstgeborene in 
het regeerjaar van Prins Arnold I 
en Secretaris Peter (2004)

Wanneer ben je geboren?
24 januari 2004

Wat studeer je? Waar werk je?
Ik doe de opleiding Mediavormgeving op het 
Deltion College. Ik zit nu in mijn tweede jaar. 
Tevens ben ik, voornamelijk op de zaterdag, te 
vinden bij de PLUS in Vasse achter de kassa.

Vier je zelf ook carnaval? En zo ja, op welke 
manier?
Zeker vier ik zelf ook carnaval! Ik ben geen lid 
bij een specifieke vereniging, maar wel heb 
ik met vriendinnen optochten gelopen bij 
verschillende verenigingen. Toch vier ik het 
carnaval meer in de tent, dan op straat. Ik ga ’s 
avonds met vriendinnen naar de verschillende 
‘witte attracties’ voor de gezellige feestjes!

Wat vind je de leukste carnavalsactiviteit? 
En waarom?
De carnavalsfeesten vind ik toch het leukst 
aan het carnaval. Ik vind het heel gezellig om 
met de vriendinnen samen het weekend door 
te brengen en met mijn vriendinnen naar de 
feestjes te gaan.
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44 jaar gala 
schuift een 
jaartje op
2022 zou anders hét jaar zijn dat 
de gala’s 44 jaar ‘bestaan’. Helaas 
wordt dit een jaar opgeschoven 
en moeten we het nog een jaar 
doen met de foto’s en video’s van 
de vorige jaren.

Om de sfeer van de gala’s ook dit jaar in stand 
te houden dit jaar én om de geweldige herin-
neringen naar boven te halen, hebben we Pa-
trick, Mart, Leo en Elise aan de tand gevoeld 
over het gemeentegala, de dansmariekes*, 
een duo-buut en de sfeer binnen de galag-
roep

Patrick Rolefes, diverse optredens op de 
(gemeente)gala’s

Hoe is het om mee te doen met het ge-
meentegala?
Het is ten eerste een hele eer als je daarvoor 
wordt gevraagd. Daarbij is het ook meteen 
een druk jaar, omdat je twee buuts klaar moet 
hebben en dat vergt veel tijd. Je bent met de 
nieuwe buut voor de gala’s in Vasse aan het 
schrijven en tegelijkertijd moet je de buut van 
vorig jaar weer uit je hoofd leren voor het ge-
meentegala. Dan weet je dat het gas geven is, 
omdat twee weken na het gemeentegala de 
gala’s in Vasse alweer zijn. In die twee weken 
moet je de oude buut uit je hoofd ‘halen’ en 
de nieuwe buut erin stampen. Ik spreek de 
buut in en beluister hem, bijvoorbeeld in de 
auto.

Welke buut vond je zelf het leukst?
De leukste buuts vond ik de Sinterklaas (2014) 
en Soldaat Mik Punt (2017). Die buuts sloegen 
goed aan en daar zat een goede opbouw in. 
Toen het was afgelopen, kon je merken dat de 
zaal dacht: ‘mmm, nu al?’

En hoe zit het met de zenuwen?
Kort gezegd: heel erg. In de week van de ga-

la’s ben ik eigenlijk de hele week zenuwach-
tig. Als ik eraan denk, krijg ik alweer zenuwen. 
Je moet er echt niet aan denken dat je een 
black-out krijgt. Bovendien is het ook elke 
avond maar weer afwachten of de buut goed 
aanslaat. Voordat ik opga denk ik altijd: waar-
om doe ik mijzelf dit toch elke keer weer aan? 
Als een buut dan goed aanslaat en de zaal 
plezier heeft, krijg je daar toch wel een kick 
van. Daarom denk ik ieder jaar: ik doe het nog 
maar een keer weer.

Is er ook nog iets ‘misgegaan’ de afgelopen 
jaren?
In 2013 deden Roy aan de Stegge en ik een 
buut over de veiling. We wilden ook graag 
een groot schilderij veilen, maar deze bleek 
niet door de deur van de kleedkamer te pas-
sen. Toen is besloten om het schilderij op het 
podium te zetten, maar dat was eigenlijk niet 
de bedoeling…

Tot slot nog een leuk feitje…
Op een gegeven moment hadden we zó vaak 
gala-overleg gehad bij Café Amsem, dat de 
navigatie van mijn telefoon na een tijdje ie-
dere ochtend de melding gaf dat het twintig 
minuten rijden was naar Café Amsem… Toen 

woonde ik nog wel in Vriezenveen overigens, 
maar dat zei al genoeg.

Leo en Mart Oude Luttikhuis, duo-buut in 
2019

De vraag waarom Mart en Leo ervoor heb-
ben gekozen om samen een buut te doen, 
was niet moeilijk te beantwoorden: ‘Mart wou 
eigenlijk een buut doen tijdens de gala, maar 
hij wou liever niet alleen. Toen werd het idee 
geopperd om samen een buut te doen. Dit 
leek ons een goed idee, dus toen zijn we be-
gonnen’, vertelt Leo. In 2019 deden zij samen 
een buut over de bibliotheek. De bedoeling 
was om door de bibliotheek een afspiegeling 
te maken van het heden en het verleden. Mart 
was de moderne jongeman die meeging met 
de trends. Onder andere barcodes en e-books 
passeerden de revue. Leo was de oude me-
neer die de geleende boeken afstempelde. 
‘Letterlijk een man van de oude stempel’, gaat 
Mart verder.

‘Eigenlijk wilde ik al vier jaar stoppen met de 
gala’s, maar het lukte gewoon niet’, zegt Leo. 
Dat dat niet lukte, kwam volgens hem mede 
door de galagroep. ‘Als je één keer met het 
galavirus bent besmet, kom je er echt niet 
meer vanaf. Het is zo’n leuke groep en alles 
loopt in elkaar over. Je bent tijdens de gala’s 
samen één team en samen wil je ervoor zor-
gen dat het drie geslaagde avonden worden. 
Dat is ontzettend tof om te zien!’

Elise Oude Hendriksman-Hansté, 

oud-dansmarietje* van 1986 tot 1990
Welk momenten zijn je altijd bijgebleven?
Om te beginnen: tijdens het eerste jaar dat ik 
meedeed in 1986, was ik vooral heel gespan-

nen. Alles was nieuw. Toen mijn vader, Ben 
Hansté, als secretaris werd benoemd, was dat 
nog bijzonderder! Toen mijn broers Arnold en 
Peter in 2004 de nieuwe hoogheden werden 
en ma de Oetscheeter in ontvangst mocht ne-
men, vond ik dat ook bijzonder. Tevens moch-
ten we tijdens het 33-jarig jubileum van de 
Spekscheeters met enkele oud-dansmariekes 
meedoen aan het jubileumgala. Tot slot heb 
ik daarna nog twee keer de optocht gelopen 
in Vasse. In 2013 samen met ma, toen Arnold 
secretaris was. In 2020 heb ik samen met 
de vriendinnen meegelopen in de optocht. 
Zóveel plezier gehad samen!

Hoeveel dansjes studeerden jullie in? Mochten 
jullie meedenken? Wie was jullie begeleider?
Onder begeleiding van Annie Lummen stu-
deerden we elk jaar drie dansjes in, waarvan 
een klassieke polka en een carnavalskraker. 
Annie zocht de muziek uit en zorgde ervoor 
dat wij de dansjes goed onder de knie kregen. 
Het moest namelijk tot in de puntjes kloppen! 
De garage van Paul en Annie werd omgeto-
verd tot oefenruimte, dat was echt prachtig 
om te zien.

Waren er ook minder leuke dingen? Of: wat 
was het allerleukste?
Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: minder leuke herinneringen zijn er 
gewoon niet! Wel heel veel leuke en gezelli-
ge herinneringen: de gala-avonden bij Tante 
Sien, het omkleden in de keuken en de grime. 
Verzamelen bij Dien’n Anneke (lang gele-
den…) en daarna feesten bij Café Assen. De 
optochten, samen stamppot eten, het bok 
verbranden en het askruisje halen in de kerk. 
Het állerleukste is gewoon dat je samen car-
naval kunt vieren. De saamhorigheid in Vasse 
en van ’n Hanstiehook.

(* Toen nog dansmarietjes, nu zijn het 
dansmariekes)
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Sponsoren
Aannemersbedrijf Biglaar
Aannemersbedrijf Warmes
Accent FM
Artica
Auto Haarhuis
Auto Totaal Tubbergen
Autobedrijf Bekhuis
Autobedrijf Döbber
Autobedrijf JOL
Autobedrijf Silder
Bomech
Borggreve Schilders
Bouwbedrijf Hulshof
Bouwbedrijf Lenferink
Bouwbedrijf Scholte op Reimer
Bouwbedrijf Steggink
Bouwmetaal
Box Productions
Brager Straatwerk
Brons Constructeurs & Ingenieus
Busscher Klussenbedrijf
Café Amsem
Cleo-Sol
Colorbeans
Combiglas
Conrad Groothuis Compactkraan Verhuur
Creatie Studio
CV Mander
Damink Agrarische Dienstverlening
De Heel Stee
De Jong & Laan
De Kroesweffer
De Witte Hoeve
Deterink Financieel Advies
Dijkers Vuurwerk
Drankenhandel Veelers
Egberts Rubber
Empol
Erve Nejhoes
Erwin Meinders Bouwkundig Buro
Feest4All
FH Loohuis
Gast Tweewielers
Gasterij de Bakker
Gebr. Lowik
Gebr. Poppink
Groeneveld Natuursteen
Groothuis Handel
Haarhuis Generatoren 
Hagveld BV
Handel en Techniek Hemmer
Handelsonderneming Tonny Oude Vrielink
Hansté Schilderwerken
Haus Bramberg
Helufin
Hendriksen Accountants
Het Bolscher
Het Werkatelier
Hoveniersbedrijf Kemperink
Hoveniersbedrijf Toon Raanhuis
Installatiebedrijf Meijer
Installatiebedrijf Meinders
Jan Lansink Loonwerken
Kaasboerderij ’t Hoepel
Kabra Ootmarsum

Kamphuis Dakkoffers
Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering
Kapper Huub
Kapsalon Oude Luttikhuis
Kegelcentrum Nijhuis
Kempers Kachels
Kingpop Vasse
Kobra Accountants
Koen Groothuis & Dionne Dierink
Koopman Assurantiën
Koopman Interieur
Koopman Mode
Lammerink Constructiewerken
Landbouwmechanisatie Sanderink
LedNovate
Loogisch
Loon- en grondverzetbedrijf Wesselink
Melktransport Twente
Meubelmakerij Snijders
Mobility4All
News Outside
Nieuwe Weme Bouw
Ondernemersvereniging Vasse, Manderveen 
e.o.
Oude Luttikhuis Asperges
Outlet4Home
PLUS Droste
Raad van 11
Rerigo
Ria’s Eetcafé
Rifka Schepers Communicatie
Rijschool RIS
Schaafstra Techniek
Schildersbedrijf Hemmer
Schildersbedrijf Oude Alink
Schoen- en Zadelmakerij Engbers
Schröder Carwash
Slagerij Hulshof
Slagerij Lansink
Slagerij Niels
Spekgarde
Stucwerk Danny Beuving
SV Vasse
Tante Sien
Tasche Staalbouw
Tentenverhuur Ter Horst
Ter Beek Reizen
The Maple Interieus
Theehuis Dennenoord
Timmerbedrijf Lenferink
Timmerfabriek Hilberink
Top Autoparts
TST Staalbouw
Tuincentrum Heerdink
Veehandel Boswerger Geesteren
Veehandel Boswerger Vasse
Veldscholten Hoveniers
Viaster
WaST
Watermolen Bels
Weusthuis Makelaardij

Hoffotograaf 
Loes Rolefes 
Wesselink stopt

Vieren jullie ook carnaval in je eigen woon-
plaats, en hoe ziet dat er dan uit?
Natuurlijk, hoewel dat gezien de huidige 
coronamaatregelen er wel anders uit ziet. Wij 
gaan ieder jaar naar de grote Twentse carna-
valsoptocht. Daarnaast is er ook altijd school-
carnaval, waarbij de lokale carnavalsverenigin-
gen met hun (prinsen)wagens mee rijden en 
alle katholieke en openbare scholen van de 
wijk aan mee doen. De laatste keer (voor co-
rona) stond ik dus op een prinsenwagen met 
mijn meisjes te dansen. 

Blijven we je nog eens zien in onze feest-
tent?
Natuurlijk!

Redactie
Ylfva Bekhuis
Lieke Booijink
Renate Hemmer
Merle Lansink
Chantal Oosterik

Vormgeving en fotobewerking
Jorrick Lummen

Fotografie
Armand de Keyser
Loes Rolefes
Maarten Rolefes

Met dank aan
Tonny Rolefes voor het corrigeren van de tek-
sten

Wanneer ben je begonnen met hoffoto-
graaf? 
Tijdens het 33 jarig jubileum van de Spek-
scheeters ben ik begonnen. Ik was toen 21 en 
woonde in Nijmegen. Johan Dijkers was de 
‘echte’ hoffotograaf en bracht een dag later de 
foto’s die hij gemaakt had op een stickje of cd-
rom naar huize Rolefes, zodat ze uitgezocht 
konden worden voor de website. Maarten wil-
de graag ook een paar foto’s al sneller online 
hebben. Daarom maakte ik een paar foto’s per 
event, zodat dit dezelfde dag nog online kon 
komen te staan. 

Hoe is het zo gekomen? Helemaal vanuit 
Oldenzaal in Vasse…
Tsja.. Liefde.. in Oldenzaal vierde ik overigens 
ook niet echt carnaval, wel keek (en kijk) ik 
ieder jaar de optocht.

Wat is het meest opmerkelijkste wat er ge-
beurd is wat je is bijgebleven?
De jubileumviering(en) in de kerk vond ik echt 
een unieke ervaring. 

Wat vond je het leukste om te doen en 
waarom?
Het fotograferen van de gala. Dat is leuk 
omdat de gala ontzettend leuk is om te zien, 
de stukken zijn mooi, de spanning achter de 
schermen en de ontlading na de tijd bij de 
Galagroep is echt fantastisch. Ik kan iedereen 
aanraden om daar deel uit van te maken.

Was het fotograferen wel eens lastig? En 
dan met name de invloed van alcohol bij de 
mensen om je heen terwijl je zelf natuurlijk 
niet tot zeer weinig drinkt. Dat levert vast 
wel wat grappige anekdotes op?
Als de mensen echt dronken worden breng 
ik de spiegelreflexcamera weg. Vaak willen 
mensen dan nog wel op de foto en vinden ze 
zichzelf ontzettend grappig. Het is maar goed 
dat niet alle foto’s op de website komen. 

Je bent nu gesetteld in Oldenzaal samen 
met Maarten en jullie twee kleine meiden. 



PROGRAMMA SEIZOEN 2021-2022
DATUM ACTIVITEIT TIJD waar/vertrek
Zaterdag 13 november

Zaterdag 8 januari 

Zondag 9 januari

Woensdag 12 januari 

Vrijdag 14 januari

Zaterdag 15 januari

Zaterdag 22 januari

Zaterdag 22 januari

Zondag 23 januari

Zaterdag 29 januari

Zaterdag 29 januari

Zondag 30 januari

Zondag 30 januari

Zaterdag 5 februari

Zondag 6 februari

Woensdag 9 februari

Donderdag 10 februari

Vrijdag 11 februari

Zaterdag 12 februari

Vrijdag 18 februari

Zaterdag 19 februari

Zondag 20 februari

Vrijdag 25 februari

Zaterdag 26 februari  

Zondag 27 februari

Maandag 28 februari

Dinsdag 1 maart

Elfde van de elfde  

Prinsenbal

Open dag CV Mander

Bekendmaking Schoolprins en Schoolprinses

FEESTAVOND 44 JAAR SPEKSCHEETERSGALA

voor oud galamedewerkers, galagroep en alle betrokkenen

Jubileumfeest Langeveen 22 jaar *gehele vereniging*

Opkomst Opperslepper (Spekgarde en Spekhest’n)

Gemeentegala Dubbelkiekers

Open dag CV HH

Jubileumfeest Dubbelkiekers 22 jaar *gehele vereniging*

Jubileumfeest Hènige Slepvèènt 22 jaar (onder voorbeh.)

Kaartverkoop Gala voor leden

Kaartverkoop Gala voor niet-leden

Dansmariekesfestival

Sleuteloverhandiging in het Gemeentehuis

Open dag CV DKW

Spekscheeters Kids Gala

Gala De Spekscheeters (44 jaar)

Gala De Spekscheeters (44 jaar)

Gala De Spekscheeters (44 jaar)

Schoolcarnaval in ‘t Eschhoes

Prinsenwagen overhandiging

Optocht Turftrappers Langeveen

(Optocht) Alberger Bökke Noaberfeest

Bezoek de Smoezen Borrelmiddag XXL

Speklappen Veurpreufoamd

Optocht, prijsuitreiking en feest in de tent

Bezoek Agelo

Bezoek Papsleef’ndag (Smoezenstraat)

Bezoek Pinn’n en afsluiten Het Bolscher

Jeugdoptocht

Spekscheetersspeklappenrosenmontag-

morgenundnachmittagspektakel

Bezoek verenigingen Haamberg en Antje & Billie

Eten voor alle medewerkers

Bokverbranden bij residentie

20:30 uur

20:30 uur

volgt

13:30 uur

20:00 uur

volgt

volgt

volgt

volgt

volgt

11:00 uur

aansluitend

volgt

11:11 uur

volgt

13:00 uur

19:30 uur

19:30 uur

19:30 uur

10:30 uur

11:00 uur

13:11 uur

14:30 uur

16:45 uur

21:00 uur

13:30 uur

11:00 uur

13:00 uur

16:30 uur

10:49 uur

13:00 uur

14:00 uur

18:30 uur

21:00 uur

20:15 u Het Bolscher

20:15 u Het Bolscher

13:15 u Het Eschhoes

Het Bolscher

Het Bolscher

Het Bolscher

Het Bolscher

Het Bolscher

Het Bolscher

10:15 u Het Bolscher

Het Eschhoes

Het Eschhoes

Het Eschhoes

Het Eschhoes

10:15 u 

Het Bolscher

14:15 u Het Bolscher

vanuit Albergen

20.45 u Het Bolscher

12:45 u Cafetaria Silder

10:30 u Het Bolscher

10:30 u Caf. Silder

13:30 u Het Bolscher

Volgt

Het Bolscher

PROGRAMMA SEIZOEN 2021-2022PROGRAMMA SEIZOEN 2021-2022
DATUM ACTIVITEIT 
Zaterdag 13 november

44 Joar op wocht...

Ging nich 
       deur...

44 jaar 
G A L A   Niks van

    dat alles...

10:15 u Het Bolscher

Zondag 20 februari

Vrijdag 25 februari

Zaterdag 26 februari  Zaterdag 26 februari  

Zondag 27 februari

  Ze verlèèrt
    ‘t daans’n
          nog...

   Kuj ok 
duurstreep’n...

Bezoek verenigingen Haamberg en Antje & Billie

21:00 uur

13:30 uur

11:00 uur

13:00 uur

16:30 uur

10:49 uur

13:00 uur

14:00 uur

18:30 uur

21:00 uur

20.45 u Het Bolscher20.45 u Het Bolscher20.45 u Het Bolscher

12:45 u Cafetaria Silder12:45 u Cafetaria Silder12:45 u Cafetaria Silder

10:30 u Het Bolscher

10:30 u Caf. Silder

13:30 u Het Bolscher13:30 u Het Bolscher

Volgt

Het BolscherHet Bolscher

Rap met de kwast d’r oaver hèn.
      
          Tut took’n joar!


