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Spekscheeters terug van weggeweest!

Beste lezer, even een terugblik op het afgelopen jaar: eentje waarin we 
toch nog een beetje carnaval met elkaar konden vieren. Een weekend 
vol vermaak en feest bij onze residentie Het Bolscher, met meerdere 
feestavonden en als hoogtepunt het Spekscheetersspeklappenrosen-
montagmorgenundnachmittagspektakel. Geweldig dat het weer kon!

Daarnaast hebben we als vereniging ook weer mooie activiteiten georganiseerd, zoals de 
carnavalswandeling en de Spekproatquiz 2.0. En natuurlijk was er daarnaast ook nog het 
kindercarnaval dat plaats kon vinden op onze feestlocatie. Kortom, een geweldig weekend 
waarin we weer konden proeven aan dat ‘oalerwetse carnavalsgevoel’. 

Een tijd terug op de Elfde van de Elfde hebben we na lange tijd afscheid mogen nemen van 
onze langst regerende duo allertijden. Richard en Stephan, enorm bedankt! Verder zijn ook 
andere stoppende leden in het zonnetje gezet; ook aan jullie een groot woord van dank voor 
jullie inzet. 

In het bijzonder wil ik Walter Kemna bedanken, hij stopt als voorzitter na ruim 10 jaar. Walter, 
nogmaals onwijs bedankt voor jouw inzet en passie die jij hebt gegeven. Wij als bestuur zetten 
jouw werk graag voort voor onze mooie vereniging!

Inmiddels zijn we al geruime tijd druk met de voorbereidingen voor het komende 
carnavalsseizoen. Een seizoen waarin we weer carnaval gaan vieren zoals het hoort. 
Een carnaval met geweldige optochten, spectaculaire gala’s en knallende feesten. 

Daarnaast worden er voor de kinderen diverse activiteiten in samenwerking met de Mariaschool 
en Ouderraad georganiseerd. Waaronder dit jaar ook het ‘Kids Gala ’ zal gaan plaatsvinden in 
onze galazaal van het Eschhoes zoals iedereen het kent. Wie weet zit er aanstormend talent 
tussen onze basisschooljeugd!

De Mariaschool wordt weer omgedoopt tot Spekscheetersschool; waar dit jaar als Schoolprins 
Duuk en Schoolprinses Merle het voor het zeggen hebben! Voor andere jeugdige 
carnavalsliefhebbers is er de mogelijkheid om in de 
Jeugdraad van Elf te treden of om met 
de junior-dansmariekes mee te doen. 

Onlangs hebben we het Prinsenbal mogen vieren en 
een nieuwe duo mogen verwelkomen, en wat voor 
een duo! Prins Robin I en Secretaris Nico werden als 
gijzelaars van de serie La Casa de Papel onthaald met 
veel kabaal, rook en spektakel. We gaan er een mooi 
seizoen van maken! 

Tenslotte wil ik afsluiten met een compliment aan het 
mediateam voor wederom een erg geslaagde editie 
van de Spekproat!

Met carnavaleske groet, 
Voorzitter Arjan Blankenvoort

Spekscheeters terug van weggeweest!
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Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Het kan weer, het mag weer en wat hebben we er weer ‘onmeunig’ veel 
zin in. Daarmee laten we hopelijk tegelijkertijd twee roerige zottenjaren 
achter ons. We hebben het uiteraard over carnaval. 

Terugkijkend op de stille straten zonder optochten, de coronamaatregelen waardoor de meeste 
carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen de opkomst van de hoogheden moesten  
annuleren, kunnen we unaniem concluderen dat het geen tijdperk was dat voor herhaling  
vatbaar is. 

Al kijken we eveneens terug op mooie momenten. En die waren er zeker, hoe bitterzuur de  
aanleiding hiertoe ook was. Zo maakte de creativiteit van de  carnavalsclubs in onze gemeente 
een diepe indruk op ons. In plaats van treuren om wat er allemaal niet kon, keken jullie,  
carnavalisten, naar wat wél mogelijk was. ‘Niet lullen maar poetsen’ was het nieuwe credo.  
Dit leidde tot een verrassend scala aan veelal online activiteiten, zoals  online gala’s, quizzen,  
loterijen en bingo’s. Ondanks de beperkingen wisten alle verengingen een geheel eigen  
invulling te geven aan het zottenfeest. 

De uiteenlopende carnavalsactiviteiten zijn niet alleen gezellig. Ze vergroten tevens de  
saamhorigheid en de verbinding. Zowel binnen de eigen vereniging als tussen de verschillende 
kerkdorpen en onderling. Carnaval 2023 komt dan ook op het goede moment. Want juist in de 
huidige tijdsgeest zijn saamhorigheid, verbinding en het vertrouwde noaberschap, onmisbaar 
voor een fijne samenleving. 

Daar dragen jullie, carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen, een essentieel steentje 
aan bij. Bovendien houden jullie hiermee het unieke stukje carnavals-DNA van onze mooie  
gemeente gezond en springlevend. Dat het college en ik als waarnemend burgemeester  
meer dan trots zijn op onze carnavalsclubs, is nog maar zacht uitgedrukt. 

Net als jullie keek ik daarom ook reikhalzend uit naar de elfde van de elfde. De dag waarop  
carnaval 2023 volgens traditie officieel van start ging. We zijn tevens zeer benieuwd welke prins 
en adjudant de gemeentelijke carnavalssleutel dit jaar in ontvangst mogen nemen. Eindelijk, 
want deze hoogheden moesten maar liefst drie jaar 
zwijgzaam wachten op het grote moment. Aan wie 
dragen wij de ‘zeggenschap’ komend carnavalssei-
zoen over?

Met Harbrinkhoek als jubilerend sleuteldorp, beloven 
de sleuteloverdracht, de uitreiking van de steek onder 
water en het gemeentegala in elk geval weer de  
nodige hilariteit, verrassingen en vooral gezelligheid 
te brengen. Wij leggen in het gemeentehuis de  
serpentines alvast klaar en wensen iedereen een  
fantastisch, onvergetelijk carnaval 2022-2023! 

Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Met vriendelijke carnavalsgroet, 
Waarnemend burgemeester Hermans-Vloedbeld
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10 Dilemma’s met de hoogdheden!

Ons nieuwe Hoogheden duo zijn beide rasechte Vassenaren. Maar hoe 
goed kennen wij Prins Robin I, Rayonhoofd van de Kleene Moat en Sik 
Nico, manager van ’t waterschap eigenlijk? Hoog tijd om ze het hemd 
van het lijf te vragen. Daarom geven wij ze allebei tien pittige dilemma’s.

 

 Prins Robin I:
1.  Je draagt elke dag een steek.  

Of na elk carnavalsfeestje moet je naast de Stille Genieter slapen. 
“ Dan draag ik liever elke dag de steek. Dat moet ik immers deze periode  
met zo’n druk programma toch.”

2.   Er zit altijd een kleine merel op je schouder.  
Of je enige vervoersmiddel is de prinsenwagen. 
“ Dan kies ik voor de prinsenwagen als vervoersmiddel,  
naast mijn eigen Klus Bus natuurlijk.”

3.  De elfde van elke maand gaat er een gigantisch confettikanon af in je huis.  
Of in de rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen. 
“ Tuurlijk begin ik dan het liefst een polonaise in de rij voor de kassa.  
Het leven zonder polonaise bestaat namelijk niet.” 

4.   Je hebt een zwaar doorrookte stem.  
Of je mag je baard nooit meer scheren. 
“Ik verwacht dat ik mijn stem na carnaval niet meer herken.”

5.   Je hebt een grote tatoeage van het logo van de Spekscheeters op je rug.  
Of je stem wordt twee octaven hoger. 
“Dan wordt mijn stem maar twee octaven hoger, ik denk twee octaven lager.”

6.   Het Spekscheeterslied is je nieuwe wekker.  
Of je groet een jaar lang iedereen met alaaf. 
“Inmiddels groet ik iedereen al drie jaar lang met alaaf. Dus dat blijf ik graag doen.”

7.   Je staat met extreme hoogtevrees op de prinsenwagen.  
Of je moet koprollend de optocht door. 
“Dan staat deze Hoogheid liever met hoogtevrees op de prinsenwagen, vrees ik.”

8.   Je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uit komen.  
Of je hebt nog maar drie uur slaap per nacht nodig. 
“ Die tweede klinkt erg interessant. Aan de gedachte dat ik prins ben slaap  
ik namelijk nog maar twee uur per nacht.”

9.      Bij het voorlezen van de proclamatie moet je alle klinkers hééééél láááááng uit-
spréééken. Of je hebt maar één dag weekend. 
“Ik heb eigenlijk altijd maar één dag weekend.”

10.  Bij iedere dag boven de 15 graden moet jij zwemmen in bacardi lemon.  
Of je hebt tijdens elk carnavalsfeestje 5 kilo medailles om je nek hangen. 
“Deze carnaval ga ik voor de 10 kilo, want ik ken nog al wat Hoogheden.” 
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 Sik Nico:
1.   Je wordt op straat altijd achtervolgd door een draaiorgel.  

Of alles wat je zegt wordt ook in het Duits nagesynchroniseerd. 
 “ Half Nederland kan ons toch al niet verstaan. Dus nagesynchroniseerd worden  
in het Duits kan nog wel eens handig zijn in de communicatie.” 

2.   Een volle Dixi wordt omgeduwd terwijl jij erin zit.  
Of alle lampen in je huis zijn stroboscopen. 
“ Ondanks dat het me een hele uitdaging lijkt, vooral tijdens het eten,  
kies ik toch voor stroboscopen in huis.”

3.   Je hebt een blok aan je been. Of je valt altijd met de deur in huis. 
“Even een blok aan mijn been geeft minder gedoe dan altijd met de deur in huis vallen.” 

4.  Je moet elke ochtend een frikandel speciaal eten. Of je moet al je eten frituren. 
“ Dan kies ik er toch voor om elke ochtend een frikandel speciaal te eten.  
Dat lijkt me iets smakelijker dan al mijn eten frituren. 

5.   Je kleding is van crêpepapier. Of je praat alsof je dronken bent. 
“ Aangezien praten alsof je dronken bent normaal is in carnavalstijd, kies ik voor die optie.” 

6.   Je draagt iedere dag een pruik. Of iedere dag zit je gezicht vol schmink. 
“Dan draag ik liever iedere dag een pruik, dat valt toch minder op.”

7.  Er staat altijd een paard bij jullie in de gang.  
Of ieder weekend is er een afterparty bij jullie in huis. 
“Zolang het maar een hobbelpaard is, mag er gerust iedere dag een  
bij ons in de gang staan.”

8.   Jij vraagt aan iedere willekeurige hoffotograaf “Schatje mag ik je foto?”.  
Of je mag alleen nog maar Radler drinken. 
“Dan drink ik liever alleen nog maar Radler. Al moet dat niet te lang duren.”

9.  Op dweildinsdag mag je alleen maar schoonmaken.  
 Of  je moet elke dag een bok verbranden. 
 “ Op dweildinsdag schoonmaken lijkt me prima. Een paar dweilen onder de voeten en 

een biertje in de hand moet het goedkomen.”

10.  Je eet elke dag alleen maar speklappen. Of je begint elke dag met een glas bier. 
 “ Dan begin ik elke dag wel met een glas bier, maar dan onder het motto:  

‘Woar ai met ophoald muj ok wier met beginn.’”
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Gezocht: Extra hoffotograaf! 

Spekscheetersland - Op bijna elk feestje of bijzonder carnavalsmoment 
is hij aanwezig en staat met zijn camera vooraan. Op de achterkant van 
zijn carnavalsslipjas staat: ‘Hoffotograaf’. En momenteel is hij, nadat 
Loes Rolefes is gestopt, de enige fotograaf binnen onze carnavalsvereni-
ging: Armand de Keyser. Het spreekwoord zegt: ‘één is geen!’ Dus we 
zijn op zoek naar een extra hoffotograaf die ons mediateam komt ver-
sterken! 

“Enige affiniteit met fotograferen en 
een eigen camera met losse flitser is 
in principe een vereiste! Verder mag 
iedereen, die zich geroepen voelt  
voor deze functie, zich melden!” Aldus 
hoffotograaf Armand. Hij vult aan: “Het 
is zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk 
tijdens het carnavalsseizoen van de 
Spekscheeters waar je bij elk bijzonder 
moment aanwezig bent en alles kunt 
meebeleven!” Zijn zwager, buurman 
en oud bestuurslid Richard Lamme-
rink wist dat Armand een goed foto-
toestel in zijn bezit had en vroeg hem 
zeven jaar geleden of hij niet een keer 
wat foto’s wilde maken omdat  Loes 
Rolefes zwanger was. De import-Spek-
scheeter kreeg er vanaf dat moment 
een bijzondere hobby bij en werd te-
vens heel snel ‘kunnig’ binnen Vasse 
e.o..

Voor- en achter de schermen

Armand: “Ik merk altijd veel respect en 
waardering voor de fotograaf tijdens 
de carnavalsperiode. Men gaat echt 
voor je opzij als je met je camera in de 
handen door een megadrukke tent 
of zaal loopt. Daarbij is het ontzettend 
leuk werk omdat je overal, letterlijk 
voor- en achter de schermen, bij mag 
zijn! Zoals bijvoorbeeld het vastleggen 
van de gefocuste blikken van de  



galamedewerkers net voordat ze het toneel op moeten of in 
de schmink zitten. Alle deuren gaan voor je open en mensen 
vinden het hartstikke leuk als je ze op de foto zet. Ik vind het 
ook mooi om de sfeer van een feest of evenement vast te 
leggen. In 2018 heb ik een cursus fotografi e gevolgd en in 
2019 beeldbewerking. Daardoor leerde ik net een paar extra 
kneepjes van het vak.” 

Volle batterijen en lege geheugenkaart

De fotograaf mailt de foto’s, die hij de dag erna heeft 
uitgezocht naar Maarten en Loes Rolefes. Zij plaatsen de foto’s 
op de sociale media, de Spekscheetersapp en de website. Ie-
mand uit het mediateam schrijft er meestal een bijpassende 
tekst bij. Armand: “Ik kom wel eens met 500 foto’s thuis, maar 
stuur daarvan ca. 100 stuks door naar de familie Rolefes voor 
publicatie” Het uitzoeken van geschikte foto’s duurt meestal 
wel een paar uur. En voordat de hoffotograaf aan de slag gaat 
zorgt hij ervoor dat hij volgeladen batterijen en een lege 
geheugenkaart heeft. 

Kleine vergoeding en groot plezier! 

De hoffotograaf heeft een rol binnen het mediateam van de 
carnavalsvereniging. “Eigenlijk hoef ik alleen maar de plan-
ning van het seizoen te weten, maar sluit altijd wel aan bij 
vergaderingen van het mediateam voor de gezelligheid!” lacht 
Armand. Hij wil de agenda van het carnavalsseizoen zo vroeg 
mogelijk in zijn bezit hebben zodat hij zijn privé-afspraken en 
welverdiende skivakanties er omheen kan regelen. Het is wel 
eens gebeurd dat zijn privé-camera beschadigd raakte. De 
vereniging en gemeente Tubbergen zijn hiervoor verzekerd. 
De hoffotografen krijgen een kleine vergoeding omdat zij hun 
eigen apparatuur gebruiken. Armand: “Die vergoeding is enkel 
een tegemoetkoming voor de afschrijving van de apparatuur, 
je moet dit werk echt voor de lol doen! Ik neem ook afstand 
van het auteursrecht op de door mij gemaakte foto’s. Het blijft 
vrijwilligerswerk voor de carnavalsvereniging waar ik erg veel 
plezier aan beleef.” 

Wil jij de buddy van Armand worden of je meer 
weten over het werk van de hoffotograaf? Of 
ken je iemand die hier uitermate geschikt voor 
is? Schiet Armand hier gerust over aan of mail 
naar info@spekscheeters.nl

ken je iemand die hier uitermate geschikt voor 
is? Schiet Armand hier gerust over aan of mail 
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’n Optocht
Zaterdag 18 februari is het weer zover, de jaarlijkse carnavalsoptocht 
trekt dan door de straten van het Spekscheetersdorp. 

De deelnemers zijn in te delen in de volgende categorieën:

• Eén- en tweelingen
•  Loopgroepen 3 t/m 20 personen          

de wagentjes of karretjes waaronder ook muziekwagens die in deze categorie meedoen 
mogen uitsluitend lopend of door mankracht worden voortgebracht.

•  Kleine wagens/grote loopgroepen 
21 personen of meer

• Grote wagens

Alle deelnemers, ook één-en tweelingen, dienen zich voor 1 februari aan te melden. 
Aanmelden kan enkel via de website. Op de website staat tevens het optochtreglement 
met de voorwaarden. De grote wagens worden vooraf bezichtigd en van nummer voorzien. 
Zij ontvangen hierover persoonlijk bericht. Deelnemers in de overige categorieën ontvangen 
in de week vooraf het startnummer. Heeft u hier vragen over dan kunt u altijd een mail sturen 
naar: optocht@cvdespekscheeters.nl

Grote wagens dienen zich op te stellen op de hoek Amsinksweg/Manderseweg 
(rijrichting Denekamperweg). Kleine wagens en grote loopgroepen dienen zich op te stellen 
in de Booijinkstraat evenals de categorie loopgroepen 3 t/m 20 personen. Eén- en tweelingen 
moeten zich opstellen op de Kloosterhof. Vriendelijk verzoek om de Manderseweg vóór aanvang 
van de optocht zolang mogelijk vrij (te) houden i.v.m. goede doorstroming van verkeer en even-
tuele hulpdiensten.

De start van de optocht is om 13.30 uur. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwe-
zig te zijn. De route is als volgt: Manderseweg -Denekamperweg - Amsinksweg - Engbersstraat 
-Amsinksweg - Kottinkkamp - Schoolkolk - Booijinkstraat - Denekamperweg tot het eindpunt 
van de feesttent. Tijdens de optocht wordt iedereen langs de route vriendelijk, doch dringend 
verzocht hun voertuig niet op de rijbaan of stoep te plaatsen.

De jurering zal geschieden door een aantal onafhankelijke juryleden voor alle categorieën.
We zullen het van harte toejuichen dat iedereen, met name langs de route, zorgt voor een echte 
carnavalssfeer in de straten. Een dorp waar slingers, maskers, koppen, ballonnen en noem maar 
op, als een lange gekleurde sliert van huis tot huis aaneengeregen zijn. Net als voorgaande jaren 
vindt het carnavalsfeest plaats in de feesttent aan de Denekamperweg op het terrein van de 
familie Groothuis, naast Plus Droste.
                                 
Tijdens de optocht op zaterdag 18 februari zijn de volgende hoofdprijzen te behalen.

Grote wagens        € 650,00
Kleine wagens/grote loopgroepen     € 350,00
Loopgroepen 3 t/m 20 personen      € 180,00
Eén- en tweelingen        € 50,00

De ondernemersvereniging van Vasse heeft een gulle €750,00 bijgedragen 
aannde prijzenpot van de optocht!

Tijdens de optocht op zaterdag 18 februari zijn de volgende hoofdprijzen te behalen.

    € 650,00
     € 350,00

      € 180,00
      € 50,00

De ondernemersvereniging van Vasse heeft een gulle €750,00 bijgedragen 
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De kinderoptocht start op Rosenmontag 20 februari om 10.49 uur. Deel-
nemers moeten uiterlijk om 10.30 uur aanwezig zijn. 

Het vertrekpunt is Manderseweg/Kloosterhof. De optocht is bedoeld voor de jeugd van de  
gehele parochie Vasse tot en met een leeftijd van 14 jaar. 

Mechanisch aangedreven voertuigen, die bestuurd worden door kinderen die deelnemen aan 
de optocht, zijn niet toegestaan en zullen worden gediskwalificeerd voor de deelname! 

Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers van de “zaterdagoptocht” meedoen. Zij dingen 
uiteraard niet mee voor de prijzen. De jury gaat uit van 2 categorieën, namelijk de categorie 
éénlingen en de categorie karretjes/groepen.

Het eindpunt zal de feesttent zijn, waar de prijzen worden uitgereikt en waar er voor de 
deelnemende jeugd ranja en chips zal zijn. 

Prijzen jeugdoptocht:
éénlingen
1e prijs      € 25,00     
2e prijs      € 17,50 
3e prijs      € 12,50 
4e prijs      € 10,00 
5e prijs      € 8,00 
 
karretjes/groepen
1e prijs      € 50,00
2e prijs      € 35,00
3e prijs      € 25,00
4e prijs      € 20,00
5e prijs      € 15,00 
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Rob kuiert alles in goede banen
tijdens Rosenmontag! 

Hij is gewend om op het podium te staan en fl ink carnaval te vieren! 
Als oud raad-van-elf-lid,  oud-snaartromspeler van de Spekhesten en 
galamedewerker heeft Rob Veldhuis (42 jaar) veel ervaring om de 
microfoon te hand te nemen. 

Vorig jaar heeft hij al iets geproefd  aan zijn nieuwe rol als presentator tijdens het 
kapellenfestival op Rosenmontag. Bij Het Bolscher vond toen een kleine versie plaats van het 
beruchte en beroemde Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgenundnachmittagspekta-
kel. “Hoewel ik dit woord vloeiend en in één adem uit mijn mond liet komen verliep het af en toe 
toch een beetje chaotisch” lacht Rob. “De kapellen kwamen niet op tijd en net op het moment 
dat ik van mijn plek af was kwamen ze binnen en kon ik ze niet meer aankondigen!”  

Dit carnavalsjaar gaat hopelijk alles weer op een normale manier plaatsvinden in de grote 
feesttent op het terrein aan de Denekamperweg. Rob is voornemens om zijn presentatie wat 
luidruchtiger te gaan doen dan zijn voorganger Wim Oosterik. Grijnzend zegt hij: “Daarmee loop 
ik wel het risico dat mijn stem de volgende dag hartstikke schor of weg is. Maar ik wil
er gewoon wat ‘power’ ingooien!” Het tenue dat Rob op het podium draagt is een tiroler-outfi t. 
Een thema dat precies bij een blaaskapel past!  “Het is toch ook een prachtig feest! Vooral 
omdat de kapellen deze middag de extra aandacht krijgen die ze ook verdienen!  Mijn taak is 
om te zorgen dat de muzikanten op tijd het podium weer verlaten want elke kapel wil natuurlijk 
zo lang mogelijk doorspelen. Een kwestie van op tijd door de microfoon ‘kuieren’ en ze van het 
podium afpraten.”   

Uiteraard zal er bij Rob ook 
een dosis gezonde spanning 
aanwezig zijn voordat hij het 
podium tijdens het Vasserse ro-
senmontagfeest zal betreden. 
Hij gaat dit jaar niet van zijn plek 
om een sigaretje te roken aange-
zien hij sinds een paar maanden 
gestopt is met deze ongezonde 
gewoonte. Als de blaaskapellen 
gewoon op de geplande tijdstip-
pen komen zal er naast een hoop 
muziek en kabaal in elk geval, als 
het aan Rob ligt, geen chaos in de 
tent zijn!  
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Kevin Withag: van Turftrapper naar 
Spekscheeter

Hij woont al een tijdje in Hezingen, maar sinds oktober 2022 is hij 
samen met zijn vriendin Merle Alberink in hun nieuw gebouwde huis 
gaan wonen: het gaat hier om Kevin Withag. Een interview met 
een voorheen echte Turftrapper uit Turfndoarp die is verhuisd naar 
het Spekscheetersdoarp. Vanuit de Raad van Elf in Langeveen is hij 
overgestapt naar de Raad van Elf in Vasse.

‘Het carnavalsgebeuren is een mooie manier om ‘ertussen te komen’, omdat je veel 
verschillende mensen in korte tijd spreekt’, vertelt Kevin. ‘Al vanaf jongs af aan ben ik druk met 
carnaval en alles daaromheen, dus dat wil ik ook graag blijven doen in Vasse. Merle was al lid van 
Carnavalsvereniging Hezingen Hooidijk (CVHH), dus voor mij was het ook bijna vanzelfsprekend 
om me daar bij aan te sluiten. En van het een komt het ander, dus werd ik gevraagd voor de 
Raad van Elf in Vasse. Dit carnavalsseizoen is mijn eerste ‘echte’ Spekscheetersseizoen.’

Verschillen

Op de vraag of er ook verschillen zijn tussen de Turftrappers en de Spekscheeters, weet Kevin 
maar één duidelijk antwoord te geven: eigenlijk hebben bijna alle carnavalsverenigingen binnen 
de gemeente Tubbergen veel overeenkomsten. Wat ik wel ga missen, is de jaarlijkse sponsordag 
in Langeveen. Maar daar krijg ik in Vasse ook weer veel leuke dingen voor terug, waaronder de 
zitting in de bouwcommissie. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor de tent tijdens het 
carnavalsweekend.’

Dubbele steek

Dan haalt Kevin zijn ‘dubbele steek’ nog even tevoorschijn (zie foto). ‘De ene helft van de steek 
is van de Turftrappers en de andere helft is van de Spekscheeters’. Kevin was al een jaar eerder 
gevraagd door de Spekscheeters en na deze ludieke actie heeft hij dan de knoop doorgehakt 
om bij de Spekscheeters te gaan. ‘En natuurlijk spreek ik de Raad van Elf van Langeveen ook 
nog vaak genoeg, helemaal bij de feestjes die er nu weer aan zitten te komen. Mooi dat we weer 
écht carnaval kunnen vieren na twee jaar!’
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Proclamatie
Wij, Prins Robin I, bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders,

‘n 47-sten Prins in ’t riek van de dwaaz’n en doar’n, zich neumende:
Prins van Vass’ en buurtschopp’n

Hertog van ’n Brookdiek tut an ’t Lädderken
Baron van de Haar tut de Streu

Markies van ’n Nutteres tut ’n Achterhook 
Vorst van ’n Galg’nberg tut ’t Springendal

Rayonhoofd van de Kleene Moat
De enigste iesbaan woar a’j de knip in hoes loat

Met mien ’n Secretaris:
Nico van ’n Tipp, zun van Tip’s Gerard en Annie

Manager van ’t waterschap. Altied drok met water en vaak te vind’n an ‘t schap.
Kameroad en rechterhaand van Prins Robin I

Wij deelt oe met:
Da’w van de kerk ne oawerdekte  iesbaan maakt, doar geleuft wij wà in.

Alaaf

Tante Sien: Vrogger  koj d’r veur ‘n paar guld’n ne groot’n pann’kook’n ett’n. Temet ku’j d’r woon’n a’j nich 
op de euro’s hooft te lett’n.  

Alaaf

Da’w verwocht, dat ‘n Achterhook dit joar veurop löp in ’n optocht.
Alaaf

Op ’t tenue van de vrolleu van SV VASSE steet: ,,Op vrouwen kun je bouwen”, mer ok het voetbal is good te 
aanschouw’n.

Alaaf

Dat Gast Tweewielers ok wa bie oons in de buurt had past, bie Loshoes’n Stefan.
Alaaf

Met Carla van Paus Erwin oet Vass’, hebt wij noe oonz’n eig’n Caroline v/d Plas
Alaaf

Oonz’n residentiehoalder Dick hef as enigst’n de priez’n nich verheugt. Priez’n bint nog steeds hetzölfde: 
1 pilsje veur 1 muntje.

Alaaf

Dat de kaalslag in ‘t Streu zich veur één ding hef loont, da’w van Vass’ oet kunt zeen woar André van de 
Gommer noe woont.

Alaaf

Ne’n goei’n klootscheeter hoalt  van ne vlakke baan, zo lang at d’r mer gin Hövels in zit.
Alaaf

Noe Wilfried van Bossink terug is aan de DKW, d’r voort een nieuw riool is kumm’n, van een meter of 2 
(deursnee).

Alaaf

Ok in Carnavalstied is ne boer ziene zorg’n nich kwiet. As Prins en Sik wilt wij oonze boer’n behoal’n um 
oons mooie Vass’ leefbaar te hoal’n. Want één ding mut wij met meka heel good wett’n: loa’w oonze boer’n 

in Vass’ nich vergett’n.
Alaaf

Dit alles gedachtig oonz’n sprök: Ne’n goei’n spekscheeter, vröst nig op ’n emmer.

Doan te Vasse,

De zeuvende van de Loawmoand 2023
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Erelidmaatschap Jan ter Heyne

Als men Jan ter Heijne zegt, zegt men ook gelijk ‘Spekscheeter’. Want een 
echte Spekscheeter is Jan, van top tot teen, van voor naar achteren, vanaf 
het begin van de carnaval in Vasse, tot aan de dag van vandaag.

Jan is één van de oprichters van CV De Spekscheeters. Het idee om een carnavalsvereniging op 
te starten ontstond in december 1974 aan – hoe kan het anders- het schap van het vroegere café 
Assen, nu Café Amsen genaamd en dit alles onder het motto: ‘IN VASS’ MOT ZOIETS OK KUNN’N’! 
En op 10 januari 1975 was het zover. Samen met Hendrik Geerdink, Gerard Wolbers, Bernard Assen 
en André Oude Luttikhuis werd het offi ciële startsein gegeven. Jan ter Heijne werd de eerste 
voorzitter (een soort veurop’scheeter’), André Oude Luttikhuis werd secretaris en Gerard Wolbers 
beheerde de fi nanciën. Hendrik Geerdink werd aangesteld als vorst c.q. beschermheer van de 
mannen van de Raad van Elf. 

De vereniging zat in het begin krap bij pas. Daarom werd een beroep gedaan op een aantal 
fi nancieel draagkrachtigen uit het dorp (Henk Assen en jawel Jan ter Heijne) om de aanschaf van 
rood/witte Raad van Elf pakken (ook wel ijscopakken genoemd) te kunnen bekostigen. Voor de 
onervaren nieuwe leden van de RvE was het echt wennen om in zo’n mooi gekleurd kostuum 
te lopen en vooral ook nog met een steek op. Een aantal van die mannen hadden de steek dan 
ook regelmatig verkeerd om op hun hoofd en het moet gezegd: niet alleen op het einde van de 
avond! Jan had daar geen last van: hij is vast en zeker met de steek op geboren. De begroting 
van de vereniging bedroeg in 1975 zegge en schrijven 1900 gulden. Dat is omgerekend zo’n 800 
euro. En daar moest alles van betaald worden, inclusief een hofauto die door Jan ter Heijne gratis 
beschikbaar werd gesteld. Gedurende de gehele carnavalsperiode stond de auto startklaar voor de 
residentie. Daar is het ook bij gebleven, want de auto was niet voor- of achteruit te branden!

Als men de carnavalscarrière van Jan  bekijkt, dan zat Jan niet stil! Ga maar eens na:

- 1975: Jan is medeoprichter van CV De Spekscheeters;

- 1975 tot eind 1976: Voorzitter van de vereniging;

- 1975: Kernlid van de Raad van Elf;

- 1978: 4e Prins van De Spekscheeters met aan zijn rechterhand medeoprichter André Oude Luttikhuis. Niet ieder 

jaar kwam de Prins uit de spekkist. Ook Jan niet. Neen, Jan kwam als belastingambtenaar uit een nagebouwd 

belastingkantoor. Jan had ook een zeer bijzondere spreuk: ‘Loat nich druppel’n, loat mer vleuj’n’. Niet echt een 

uitspraak van een belastingambtenaar. Volgens ons had hij het beter kunnen omdraaien: ‘Loat nich vleuj’n, loat mer 

druppel’n’!;

- 1978: Jan wordt na afl oop van zijn regeerperiode op de Elfde van de Elfde automatisch lid van de Spekgarde;

- 1988: Jan begeeft zich op de muzikale toer. Hij wordt lid van hofkapel De Spekhest’n en slaat met veel bravour op de 

grote trom;

- 2003: Jan wordt voorzitter van de Spekgarde en is dat tot voor kort nog gebleven;

- 2007: Jan is lid van de jubileumcommissie ’33 jaar Spekscheeters’.

Hij was dus bij vrijwel alle geledingen op één of andere manier betrokken. Hij is echter nooit 
Dansmarietje geweest, maar voor de rest ….!

Kortom: alle verdiensten van Jan zijn voor het bestuur aanleiding geweest om hem erelid te maken 
van de vereniging. Hij heeft het ten volle verdiend. Alle Spekscheeters zijn trots op Jan ( en natuurlijk 
op Gerda en zijn kinderen) hetgeen Jan voor de vereniging heeft gedaan of nog steeds doet. Van 
harte profi ciat en hopelijk tot ziens op de vele prachtige activiteiten van de vereniging.

Erelidmaatschap Jan ter Heyne
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De legende van de Spekkist

Wellicht heb je er zelf nog wel een in huis staan: de spekkist. Deze werd 
van oudsher gebruikt bij vele boerenbedrijven als droogkast om een 
grote hoeveelheid vlees in te conserveren. Tegenwoordig worden ze ge-
bruikt als meubilair in het interieur. Maar niet alleen daarvan is de spek-
kist bekend in ons dorp. Al 48 jaar lang gebruikt CV de Spekscheeters 
de ‘spekkist’ bij de opkomst van een nieuw hoogheden duo. 

Een goed bewaarde traditie

Met rammelende wieltjes rolt de spekkist ieder jaar met de prinsbekendmaking richting de 
residentie van CV de Spekscheeters. In de beginjaren was dat café Assen. Tegenwoordig is dat 
Het Bolscher. De onthulling vindt vaak plaats in een goed gevulde zaal, waar de spanning met 
de minuut naar een kookpunt stijgt. Wie zijn er allemaal aanwezig in de zaal en gedraagt zich 
bovendien nerveus of anders. Maar wat daaraan vooraf gebeurt, is voor velen een groot raadsel. 
De nieuwe Hoogheid moet namelijk in het diepste geheim plaats nemen in de spekkist en dat 
gebeurt vaak al enige tijd voordat de Prins opkomt. Het is dan aan de persoon in de kist om het 
tot de bekendmaking vol te houden. Traditietrouw zorgt de Raad van Elf ervoor dat de spekkist 
netjes op het podium belandt. Vaak wordt deze door hen nog even opgetild om te controleren 
of het dat jaar een zware of lichte Prins zal zijn. De Spekhest’n zorgen voor een muzikaal onthaal 
en eenmaal op het podium krijgt de spekkist direct honderden ogen op zich gericht. Het is na-
melijk altijd een verrassing wie of wat er uit de spekkist komt, want dat hoeft niet altijd een per-
soon te zijn.

Hoe ging dat vroeger dan?

In de tijd dat café Assen de residentie van CV de Spekscheeters was, moest de opkomende Prins 
zich melden bij Hendrik Geerdink, beter bekend als Kosters Hendrik. Na een borrel of twee werd 
de Prins vriendelijk noch dringend verzocht plaats te nemen in de spekkist. Niet iedere hoog-
heid vond dit een pretje, aangezien hij het er soms wel een uur in moest volhouden en er altijd 
wel iets met de kist gebeurde. De kist werd over het kerkplein gerold richting de residentie. Hier 
moest het vaak nog enkele obstakels ontwijken. Zo werd de kist wel eens belaagd met vuurwerk 
en werd er af en toe een extra rondje over het plein gemaakt. In het knusse café was het vaak 
‘mudjevol’. Nadat er een pad door de menigte was gemaakt en de spekkist op het podium be-
landde, presenteerde de nieuwe Hoogheid zich al snel aan het publiek. 

Het verliep ook wel eens anders…

Bij het ontstaan van de vereniging in 1975 is de spekkist in het leven groepen. In dat jaar kwam 
de eerste hoogheid van CV de Spekscheeters, Gerard Braakhuis, uit de grote houten kist. Het 
uiterlijk van de spekkist is door de jaren heen niet veranderd, al heeft het in de loop der jaren 
wel eens een onderhoudsbeurt ondergaan. Het uiterlijk mag zich dan grotendeels zo gehouden 
hebben, het gebruik ervan was niet ieder jaar hetzelfde. De tweede hoogheid, Tonny Rolefes, 



kwam namelijk niet uit de spekkist. Hij maakte zich bekend als Prins door uit een ontworpen 
schrijfpen te stappen, dit verwees naar zijn functie in de administratieve wereld. Daarna volgden 
nog enkele hoogheden die niet uit de spekkist stapten. Zo presenteerde Jan ter Heyne zich als 
belastingambtenaar uit een nagebouwd belastingkantoor en kwam Ben Hansté uit een speci-
aal hiervoor gebouwde melkbus (zie foto).

In 1986 kreeg de prinsopkomst in Vasse een bijzondere wending. Het hele dorp was er toen van 
overtuigd dat Hendrik Geerdink dat jaar uit de spekkist zou komen en zich bekend zou maken 
als Hoogheid. Toch liep het die avond net even iets anders. Niet Hendrik, maar Jan Veldhuis 
kwam tot grote verbazing bij veel Vassenaren uit de kist. Hiermee werd iedereen voor enkele 
minuten op het verkeerde been gezet. Niet veel later deelde Jan de zaal namelijk mee dat niet 
hij, maar toch Hendrik als nieuwe Hoogheid zou regeren over het Spekscheetersdoarp.  

De spekkist is een jarenlang gekoesterde traditie binnen CV de Spekscheeters. Vanaf het begin 
heeft het dezelfde functie. Maar wie of wat eruit verschijnt blijft ieder jaar een verrassing. Wie 
weet, zien we jou in de toekomst uit de spekkist tevoorschijn komen. 



16

Schoolprins Duuk en Schoolprinses Merle 
regeren over de Spekscheetersschool

Schoolprins Duuk

Leeftijd    11 jaar

Zoon van    Sander en Fleur Braakhuis

Broertjes/zusjes   Zus Lieve en zusje Suus

Hobby’s    Lego bouwen en voetbal

Lievelingseten    Spareribs en pizza

Liever spekjes of speklappen? Speklappen

Wat wil je later worden?  Werken bij Defensie of profvoetballer

Je leukste carnavalsherinnering  Dat ik al heel lang bij ‘oom’ Jan Lansink op de trekker   
van de prinsenwagen mag meerijden. Dat vind ik super  
leuk! Maar nu mag ik zelf op de prinsenwagen staan.  
Daar heb ik heel veel zin in.

Schoolprinses Merle

Leeftijd    11 jaar

Dochter van    Niek en Leonie Koopman

Broertjes/zusjes   Zus Anne en zusje Famke

Hobby’s    Scouting en handbal

Lievelingseten    Aardappelpuree met vis

Liever spekjes of speklappen? Spekjes

Wat wil je later worden?  Dat weet ik nog niet…

Je leukste carnavalsherinnering Alle keren dat we eerste zijn geworden met DKW!

Er kwamen twee verklede mensen op school. 
Hadden jullie door dat dat jullie vaders waren?

Nee, absoluut niet. We waren helemaal verbaasd! Duuk: ik had mijn ouders gevraagd of ze thuis 
waren vandaag, maar mijn vader zei dat hij bij Benno moest werken. En mijn moeder moest 
naar Hengelo werken. Toen dacht ik dat ik geen prins zou worden. Pas toen ik onder het mas-
ker keek, wist ik zeker dat het papa was. Bij de vraag: “Is de prins een keeper?” vond ik het heel 
spannend. Vooral toen mijn vader even wachtte met antwoord geven. Toen hij ‘ja’ knikte was ik 
super blij! Merle vult hierop aan dat ze het écht niet had verwacht; het was één grote verrassing! 
Ontzettend leuk!
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Wat hebben jullie gedaan om te vieren dat jullie Schoolprins en Schoolprinses  
zijn geworden?

Duuk en Merle: samen met de kinderen uit de klas een bord maken voor in onze tuin.  
In de avond kwam onze familie, buren en vrienden. Ik vond het super leuk dat ze kwamen.  
Het meest bijzonder was dat prins Robin I en sik Nico met de hofdames langskwamen.  
We vonden het krijgen van een medaille van hun super gaaf! Hier zijn we echt blij mee!

Hoe maak je er dit jaar een echt SPEKtakel van op de Spekscheetersschool?

Duuk: door veel ‘spekjes’ uit te delen aan de kinderen en leraren, daar zal ik voor zorgen samen 
met prinses Merle. We gaan er ook een leuk kindergala van maken. Daar heb ik zin in!

Merle: we maken er een knalfeest van tijdens het schoolcarnaval! En natuurlijk gaan we heel veel 
spekjes eten. Ik vind het ook erg leuk dat we de mooiste tekeningen mogen uitzoeken.

Wat vind je belangrijk voor de kinderen op de Spekscheetersschool nu je hierover  
reageert?

Duuk: dat iedereen mee mag doen met carnaval. We gaan samen een mooi feestje vieren. Hier 
zal ik mijn best voor doen samen met prinses Merle. 

Merle: dat alle kinderen een superleuk carnaval hebben, daar ga ik echt voor! 

Waar gaan we jou dit jaar zien tijdens het carnaval?

Duuk: op de prinsenwagen en in de feesttent! Alaaf!

Merle: bij de gala-avonden, tijdens het schoolcarnaval, op zaterdag op de prinsenwagen, in de 
carnavalstent en natuurlijk bij de loopgroep van de DKW!
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Laatste jaar voor deze Dansmariekes
Dit carnavalsseizoen is het laatste jaar voor onze huidige Dansmariekes. 
In 2017 stonden ze, als 11- en 12-jarige meiden, voor het eerst te stralen. 
Nu, zes jaar later, staan ze voor het laatst op het podium. Verschillende 
dansjes zijn de revue gepasseerd, maar op de vraag wat de meiden de 
mooiste dans vonden, antwoorden ze in koor: ‘de tijdmachine in 2019!’

Ideeën
‘De dansjes bedenken we allemaal zelf. We bekijken professionele choreografi efi lmpjes op 
YouTube en af en toe op TikTok. Deze dansjes mixen we met onze eigen ideeën en zo komt 
er vanzelf wat tot stand’, legt Emma Mensink uit. ‘Na de zomervakantie starten we weer met 
oefenen. Eén avond in de week gaan we fanatiek aan de slag. Hoe dichterbij carnaval komt, hoe 
vaker we  gaan dansen’. Wie denkt dat de Dansmariekes zo maar wat dansen, heeft het mis. ‘Wij 
ervaren het als echt sporten. Veel mensen onderschatten denk ik hoeveel energie het kost. Na 
een avond dansjes oefenen zijn we helemaal gesloopt’, aldus Suze Weersink. 

Hoogtepunten
Op de vraag wat de enthousiaste meiden ervaren als hoogtepunten, hoeven ze niet lang na 
te denken. ‘Dat is natuurlijk het dansgardeconcours in Fleringen!’, geeft Laurie Rikhof aan. ‘Je 
werkt hier echt op aan met elkaar. Een gezonde portie stress en de nodige zenuwen zorgen er 
wel voor dat we elkaar soms helemaal gek kunnen maken, maar dat hoort er natuurlijk bij’. ‘Als 
groep wil je het graag goed doen én je wil Vasse goed op de kaart zetten. Helemaal nu we ons 
laatste jaar ingaan’, vult Isa Dijkhuis aan.

Gala
‘En natuurlijk zijn de gala’s in Vasse ook altijd heel erg mooi, omdat je samen met de galagroep 
een geweldig gala in elkaar kunt zetten’, zegt Floor Kooij. Fiep Oude Luttikhuis vult daar nog op 
aan: ‘de kick die je krijgt vanuit de zaal, is gewoon heel erg gaaf. Er zitten veel bekenden in de 
zaal, dus dat maakt het gewoon een feestje!’

Van links naar rechts: Isa Dijkhuis, Emma Mensink, Fiep Oude Luttikhuis, 
Laurie Rikhof, Floor Kooij, Suze Weersink
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Sponsoren
Wij willen alle  
sponsoren hartelijk 
danken voor hun 
steun!

• ’t Vrielinck  
Vakantiewoningen

• Aannemersbedrijf Biglaar
• Artica
• Auto Totaal Tubbergen
• Autobedrijf Bekhuis
• Autobedrijf Oude  

Luttikhuis Tubbergen
• Autobedrijf Silder
• Borggreve Schilders
• Bouwbedrijf Hulshof
• Bouwbedrijf Lenferink
• Bouwbedrijf Scholte  

op Reimer
• Bouwbedrijf Steggink
• Brager Straatwerk
• BRONS Constructeurs  

& Ingenieurs
• Café Amsem
• Cleo-Sol
• Colorbeans
• Combi Glas
• Conrad Groothuis  

Compactkraan Verhuur
• Damink Agrarische  

Dienstverlening
• De Heel Stee
• De Jong & Laan
• De Witte Hoeve
• Deterink Financieel Ad-

vies
• Detert Safety
• Dorien’s Haarstudio
• Drankenhandel Veelers
• Egberts Rubber
• Empol
• Erve Nejhoes
• Erve Scholten
• Erwin Meinders  

Bouwkundig Buro
• Feest4All
• FH Loohuis
• Gast Tweewielers

• Gasterij de Bakker
• Gebr. Poppink
• Groeneveld Natuursteen
• Groothuis Handel
• Haarhuis Generatoren
• Haarhuis Gereedschap-

pen
• Handelsonderneming 

Tonny Oude Vrielink
• Hansté Schilderwerken
• Haus Bramberg
• Helufin
• Hendriksen Accountants
• Het Bolscher
• Het Werkatelier/WaST
• Houthandel Ensink
• Hulskotte Uitvaartzorg
• Ilse Bouwkundig Buro
• Installatiebedrijf Meijer
• Installatiebedrijf Mein-

ders
• IT-Mo
• Kaasboerderij ’t Hoepel
• Kabra Ootmarsum
• Kamphuis Dakkoffers
• Kamphuis Sloopwerken
• Kapper Huub
• Kapsalon Oude Luttikhuis
• Kegelcentrum Nijhuis
• Kempers Kachels
• Kingpop Vasse
• Klaas Montage
• Kobra Accountants &  

Adviseurs
• Koopman Assurantiën
• Koopman Interieur
• Lammerink  

Constructiewerken
• LedNovate
• Libertas Advies
• Loogisch 
• Loon- en Grondverzetbe-

drijf Wesselink
• Löwik Bouw
• Ludo Döbber Hoveniers-

werk & Bestrating
• Melktransport Twente
• Meubelmakerij Snijders
• Mobility4All

• Nieuwe Weme Bouw
• Ondernemersvereniging 

Vasse
• Oude Luttikhuis Asperges
• Outlet4Home
• PLUS Droste
• Raad van Elf
• Rerigo
• Restaurant  

Watermolen Bels
• Rifka Schepers  

Communicatie
• Rijschool RIS
• Schaafstra Techniek
• Schildersbedrijf Hemmer
• Schildersbedrijf Oude 

Alink
• Schoen- en zadelmakerij 

Engbers
• Schröder Carwash
• Slagerij Hulshof
• Slagerij Lansink
• Niels Slagerij
• Spekgarde Vasse
• Stucwerk Danny Beuving
• Subsidieburo Twente
• Tasche Staalbouw
• Tentenverhuur Ter Horst
• Ter Beek Reizen
• Installatietechniek  

Ter Haar
• The Maple Interieurs
• Theehuis Dennenoord
• Timmerbedrijf Lenferink
• Timmerfabriek Hilberink
• Tom Braakhuis Techniek
• Toon Raanhuis Tuinen
• Top Autoparts
• Totalpress Tubbergen
• TST Staalbouw
• Tuincentrum Heerdink
• Veehandel Jos Boswerger
• Veldkamp  

Landbouwmechanisatie
• Veldscholten Hoveniers
• Viaster
• Wenneger Tuinen
• Weusthuis Makelaardij
• Zandhuis Tuinen
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