Beste Spekproatlezer,
Hier is hij weer: uw vertrouwde carnavalskrant. Net zoals je een carnavalstenue moet vernieuwen, vonden we
het ook tijd om De Spekproat in een
nieuw jasje te steken.
Frisser en aantrekkelijker, maar wel boordevol verhalen en
informatie die u van ons gewend bent. Oftewel het opwarmertje om weer zin te krijgen in het aankomend carnavalsseizoen.
Carnaval 2019 was top. Het jaar dat we met z’n allen dubbel
feest vierden. Het 44-jarig bestaan van onze vereniging en
het bezitten van de gemeentesleutel. Oud-Prins Ronny I en
oud-Sik Clemens mochten niet alleen over Vasse regeren,
maar over de gehele gemeente Tubbergen. Ons duo heeft het
afgelopen jaar het carnaval volop gevierd en met volle teugen
genoten. Niet voor niets werden ze dan ook Prinsheerlijk
rond gereden in hun hofauto met speciale hofchauffeur. We
zijn dan ook maar wat trots dat het speciale carnavalsjaar zo
succesvol is verlopen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de
speciaal opgerichte jubileumcommissie en de vele vrijwilligers die de vereniging rijk is.
Tijdens het afgelopen carnavalsjaar heeft u wellicht ook
gezien dat de Raad van Elf en De Spekgarde zijn voorzien van
nieuwe steken. Maar ook het nieuwe Spekscheeterslied werd
tijdens de gala geïntroduceerd en bij verschillende activiteiten ten gehore gebracht. En of deze vernieuwingen niet
genoeg waren, werd er ook nog eens een app gelanceerd. De
nieuwste uitvinding waar menig carnavalsvereniging in de
wijde omtrek jaloers op is.
Binnen het bestuur heeft Maureen aan de Stegge te kennen
gegeven om te stoppen als bestuurslid. Haar taken als Sik
worden overgenomen door Jorien Kamphuis. Verder heeft
Merle Lansink zitting genomen in het bestuur. Ook Rendolf
Rikmanspoel heeft tijdens de elfde van de elfde afscheid
genomen als lid van de Raad van Elf. Zijn plaats wordt opgevuld door maar liefst vier nieuwe heren: Marco Veenhuis,
Rick Lammerink, Gijs Oude Luttikhuis en Arjan Blankenvoort.
Daarnaast heeft hofkapel De Spekhest’n ook afscheid genomen van een aantal leden: Mirjam Kempers, Mark Rikhof,
Roy aan de Stegge, Mart Oude Luttikhuis en Marieke Wiegink.
Gelukkig krijgt de kapel versterking van twee nieuwe muzikanten; Hanneke Scholten Linde en Lisa Hesselink.
Zoals u merkt is carnavalsvereniging De Spekscheeters volop
in beweging. Zaken die beter kunnen of aangepast moeten
worden, worden onder de loep genomen. Maar zaken die
goed zijn, worden goed gehouden. Dat maakt onze vereniging zo uniek en dat willen we graag zo houden!
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Gewaardeerde carnavalsvierder, de feestelijke dagen van carnaval staan weer voor de deur. Een feest van en voor iedereen, want carnaval vier je tenslotte met z’n allen. Wij wensen
dan ook Prins Richard III, Sik Stephan en alle Spekscheeters
en Spekscheeterinnekes een fantastisch carnaval toe en zien
u graag op één van onze activiteiten of feesten. We rekenen
op uw komst!
Met carnavaleske groet en een driewerf Alaaf!

Mediateam De Spekscheeters:
Renate Hemmer
Jorrick Lummen
Armand de Keyser
Loes Rolefes
Maarten Rolefes
Tonny Rolefes
Bert Hofman
Chantal Oosterik
Ylfva Bekhuis
Lieke Booijink
Marlon Borgerink

Beste Spekscheeters,
Mijn eigen Vasse, daar verwacht ik
veel van. Vorig jaar hebben we een
fantastisch carnavalsjaar beleefd
waarin voor Vasse de rol van sleuteldorp weggelegd was.
De geslaagde carnavalstijd werd vooraf gegaan door een
werkelijk prachtig gemeentegala. Ik was onder de indruk van
de organisatie en de regie, strak georganiseerd. Ook hebben
we genoten van de bijzondere kennismaking met de Prinsen
van cv de Spekscheeters bij de Molen van Frans en daarna
bij Watermolen Bels. Waarvoor we zelf de eieren mee moest
nemen, die daar vervolgens gebakken werden.
Natuurlijk vind ik de optocht op zaterdag in Vasse speciaal.
En dit jaar heb ik erg veel zin in de optocht, laat u verrassen!
En hoewel ik dacht dat ik het al aardig kon uitspreken, ik blijf
oefenen op Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittagspektakel.
Hoewel ik mij inmiddels al aardig ingeburgerd voel in dit
mooie dorp, ontdek ik nog steeds regelmatig nieuwe dingen.
Maar wat ik wel heb geleerd de afgelopen jaren is hoe gemoedelijk en sociaal de Vassenaren zijn. Het dorp dat jaarlijks
duizenden toeristen verwelkomt laat iedereen in zijn of haar
waarde. Je mag zijn wie je bent. Tolerantie is een groot goed
en heeft Vasse hoog in het vaandel. Iedereen hoort erbij, in
Vasse en in de hele gemeente Tubbergen, het hele jaar door.
Als iedereen in onze gemeente daar rekening mee houdt, zijn

we al een heel eind op weg.
Met deze gedachte in het achterhoofd, kiezen wij niet alleen
tijdens dit carnaval, maar het hele komende jaar, het refrein
van ‘Net as gisteren’ van Normaal tot ons lijflied:
Ik wet niet wat ze wilt van mien
alles wetten, alles zien
wa-j niet wilt dat ow geschiedt
doe dat ook een ander niet
Wat het komende carnaval voor ons allemaal in petto heeft
weten we nu nog niet, maar als we ons beste beentje voorzetten en in ons achterhoofd het refrein van Normaal meenemen, dan weet ik zeker dat ook de komende editie van hét
feest van het jaar een groot succes wordt!

Een hartelijke groet van jullie burgemeester en
dorpsgenoot,
Wilmien Haverkamp - Wenker
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Prinsenbal
Het is altijd weer een verrassing wie
uit de speciale Spekkist van de carnavalsvereniging De Spekscheeters stapt
tijdens de Prinsbekendmaking in Vasse.
De onthulling vond plaats in een afgeladen residentie, want
zelfs de hoogheden van De Smoezen uit Vroomshoop en hun
gevolg waren met een volle touringcarbus aanwezig in Café
Bolscher. Er hangt altijd een apart, gespannen of opgewonden sfeer voor de bekendmaking van het Prinselijke paar. Wie
zijn er allemaal aanwezig en gedraagt zich nerveus of anders?
Klokslag negen uur was het dan zover, De Spekkist werd door
de Raad van Elf, voorafgaand door de hofkapel De Spekhest’n, de residentie binnen gedragen. Maar de kist bleek
alleen een envelop met daarin een USB-stick te bevatten, die
door de voorzitter van de carnavalsvereniging, Walter Kemna,
werd afgespeeld. De zaal keek aandachtig naar een filmpje
waarin diverse prominenten, waaronder President Trump,
Matthijs van Nieuwkerk, Máxima en oud-Prins Ronny aan
het woord waren. Ronny heeft als sleutel- en jubileum Prins
afgelopen jaar een fantastisch carnaval achter de rug. Aan
de nieuwe hoogheden de uitdaging om deze ‘flow’ voort te
zetten.
En op dat moment stapten twee leden van de Raad van Elf,
Richard Wesselink en Stephan Veldhuis, het podium op als
de nieuwe Prins en Sik! Twee echte feestvierders die tot in
de laatste vezel van hun lijf bekend zijn met carnaval! Zoals
de nieuwe hoogheid, die in het dagelijks leven voeger is, zelf
zegt: ‘Ik ben geknipt voor deze functie!’. En met een Sik die
verstand van alle technische snufjes op gebied van communicatie lukt het vast om met dit duo er een mooi carnavalsjaar
van te maken.
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Prins Richard III
(51 jaar) is getrouwd met Regina en samen hebben ze twee
dochters en een zoon Kim, Britt en Lars. Ze wonen nog net
in de wijk Tuindorp, aan de Voortsweg. Hoewel zijn werk, als
voeger bij bouwbedrijf Hulshof, ook zijn hobby is, mag hij
graag vertoeven in Oostenrijk. Hoogstpersoonlijk controleert
hij jaarlijks of de koeien voor de winter van de berg in de
stal zijn gezet tijdens de zogenaamde ‘almabtrieb’. Al 25 jaar
maakt hij deel uit van de Raad van Elf! Hier had hij de taak als
‘potbewaarder’. Deze functie werd officieel overgedragen aan
Gerald Hofsté, die ludiek een mini-wc-pot om zijn nek gehangen kreeg. Richards broer Gerard regeerde in 2012 al over het
Spekscheetersdoarp en in 2016 was zijn zoon Lars gekozen
als Nar (tegenwoordig Schoolprins) van De Spekscheetersschool. Dus het wordt hoog tijd dat Richard ook eens met de
scepter, of in dit geval de spekgaffel, gaat zwaaien!

Sik Stephan
(41 jaar) woont samen met Renate en haar twee dochters
Sophie en Emma aan De Schoolkolk in Vasse. Nog wel, want
binnen zeer korte tijd ontvangen ze de huissleutel van hun
nieuwe woning, 100 meter verderop, aan de Booijinkstraat. Al
16 jaar viert Stephan carnaval binnen de Raad van Elf. Naast
zijn werk als service-engineer bij Loohuis communicatie in
Fleringen is hij leider van het derde elftal van SV Vasse. Dat
elftal wordt in de volksmond ook de ‘hakselploeg’ genoemd.
Stephan maakt ook deel uit van een heel klein gezelschap dat
elk jaar het Prinsenduo uitzoekt en voorbereidt op de taak
die hen tijdens carnaval staat te wachten.
De nieuwe hoogheden uit Vasse werden dezelfde avond persoonlijk gefeliciteerd door de Sleutelprins van de gemeente
Tubbergen, JP I en zijn Adjudant Martijn van de carnavalsvereniging de Pin’n, die samen met hun gevolg langskwamen.

93 keer goed geraden
Dat Richard Wesselink de nieuwe hoogheid zou worden
van de Spekscheeters werd 93 keer goed geraden bleek na
inventarisatie van de prijsvraag: ‘Wie Raadt de Prins 2020’. De
hoofdprijs, een half varken van Slagerij Wim, is na een eerlijke
loting gegaan naar René Peddemors uit Manderveen. Voor
‘Wie Raadt de Prins 2020’ zijn er op socialmedia cryptische
omschrijvingen gegeven. Hieronder met toelichting.
Het kwartje is gevallen; Richard is al meer dan 25 jaar lid
van de Raad van Elf en het ‘kwartje’ is daarom gevallen.
Met hem komt het vast goed; Na zovele jaren van ervaringen bij de Raad van Elf zal het vast goed komen. en Richard
heeft onlangs een nieuw ‘knalhut’ gebouwd (vastgoed)
Dit duo betaalt zich dubbel en dwars terug; Dit jaar zijn er
vier nieuwe leden bij de Raad van Elf gekomen. Twee leden,
Richard en Stephan, zijn hoogheden en daarom dus dit jaar
twee leden minder bij de Raad van Elf.
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Carnavaldilemma’s voor de hoogheden
Prins Richard en Sik Stephan zijn al heel wat jaren actief bij CV De Spekscheeters. Maar hoe goed kennen wij ze eigenlijk? Hoog tijd om ze het hemd van het
lijf te vragen. Daarom geven wij ze elf pittige dilemma’s.
En… Ben jij het een beetje eens met Prins Richard en Sik Stephan? Vul de dilemma’s zelf in en laat het weten op onze Facebookpagina. Elke zaterdagmiddag kun je op de Facebook en Instagram van CV de Spekscheeters een dilemma verwachten!

Prins Richard:

gezeten.’

Je groet een jaar lang iedereen met alaaf OF
Je wordt de gehele carnavalstijd achtervolgd door paparazzi

Elke keer als je de proclamatie voor moet lezen, huil je van
emotie OF Je moet tijdens de gala’s een buut doen waarbij je
jezelf gigantisch voor schut zet

‘Ik groet het liefst een jaar lang iedereen met alaaf. Ik ben
niet anders gewend.’
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
‘Dan kies ik het liefst elke elfde van de maand een gigantisch confettikanon in huis. Een polonaise loop ik liever in de
carnavalstent.’
Je moet altijd je drinken atten OF Je houdt iedere week een
vrijmibo met je schoonfamilie
Ik at het liefst al mijn drinken, want die vrijdagmiddag wordt
lastig voor iedereen
Je moet drie weken lang dagelijks je steek op OF Je moet drie
weken lang dagelijks naar je werk met schmink op
Natuurlijk drie weken lang dagelijks mijn steek op.
Het Spekscheeterslied is vanaf nu je nieuwe wekker OF Er
staat altijd een spotlight op je gericht
‘Het liefst word ik dan wakker met het Spekscheeterslied,
beter wakker worden bestaat immers niet.’
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‘Dan huil ik toch liever elke keer van emotie tijdens het voorlezen van de proclamatie. Er zijn immers genoeg buutreedners in Vasse.’
Je hebt tijdens elk carnavalsfeestje vijf kilo medailles om je
nek hangen OF Je raakt bij elk carnavalsfeestje je steek kwijt
‘Dan loop ik liever elk carnavalsfeestje met 5 kilo medailles om mijn nek, want van die paar kilo meer word ik niet
anders.’
Elke keer als je door de hoffotografen op de foto wordt gezet,
begin je te jodelen OF Tijdens de carnavalsperiode kom je
tien kilo aan
‘Ondanks dat ik vaak naar Oostenrijk op vakantie ga, jodel
ik liever niet wanneer ik op de foto word gezet. Anders heb
ik geen stem meer over op Aswoensdag. Dan maar tien kilo
aankomen in deze periode.’
Je verslaapt je voor iedere carnavalsactiviteit OF Je moet
tijdens de hele carnaval je eigen bier tappen
Dan tap ik wel mijn hele periode mijn eigen bier, want verslapen komt niet in mijn woordenboek voor.

Je hebt nog maar drie uur slaap nodig per nacht OF Je krijgt
tijdens de carnavalsperiode gratis bier

Voordat je een speklap eet op de SpeklappenVeurpreufoamd,
maak je eerst een serenade OF Elke speklap die je eet, herkauw je als een koe

‘Dan vind ik dat ik mijn carnavalsperiode wel gratis bier heb
verdiend, ik heb tenslotte wel 25 jaar lang bij de Raad van Elf

Vooruit dan, kom maar op met die serenade. Maar als ik dan
toch doe, dan verwacht ik dat iedereen met mij mee doet.

Sik Stephan:
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
Hmm.. Ik denk niet dat Renate blij wordt van een confettikanon elke maand. Dus ik start wel een polonaise in de rij bij de
kassa.
Na elk carnavalsfeestje moet je naast de Stille Genieter slapen OF Je hebt voortaan nog maar één dag weekend
Ik ga niet naast de Stille Genieter slapen. Ons huis staat niet
voor niets zo dichtbij de feesttent. Dus ik kies voor één dag
weekend.
Je moet drie weken lang dagelijks je steek op OF Je moet drie
weken lang dagelijks naar je werk met schmink op
Natuurlijk doe ik dan de steek op. Schminken is zo veel werk,
ik ben ook blij dat ik geen vrouw ben.
Je eet voortaan alleen nog maar speklappen OF Al het drinken dat je neemt, smaakt naar bier
Dan kies ik er toch voor dat al mijn drinken naar bier smaakt.

emotie OF Je moet tijdens de gala’s een buut doen waarbij je
jezelf gigantisch voor schut zet
Ik huil van geluk bij het zien van onze proclamatie.
Je moet elke ochtend een halve liter lauw bier drinken OF
Je drinkt je bier voortaan uit je steek
Dan drink ik elke ochtend wel een halve liter lauw bier. Wat
lauw bier is altijd beter dan een kop koude koffie.
Elke keer als je door de hoffotografen op de foto wordt gezet,
begin je te jodelen OF Tijdens de carnavalsperiode kom je
tien kilo aan
Dan kom ik liever 10 kilo aan tijdens de carnavalsperiode.
Want het is mij al eens eerder gelukt dit eraf te krijgen.
De hele carnaval is het -10 °C OF Elke keer als je het carnavalskostuum aan hebt, sta je blank van het zweet
‘Dan sta ik toch liever blank van het zweet. Tja… het bier
moet er toch linksom of rechtsom weer uit.’
Je verslaapt je voor iedere carnavalsactiviteit OF Je moet
tijdens de hele carnaval je eigen bier tappen

Je hebt nog maar drie uur slaap nodig per nacht OF Je krijgt
tijdens de carnavalsperiode gratis bier

De kans is groot dat ik met toch wel een keer ga verslapen.
Maar gelukkig heb ik daar Prins Richard voor. Hij heeft mij al
eerder wakker getrommeld in de Raad van Elf.

Drie uur slaap nodig per nacht. Dat lijkt me heerlijk! Dan kan
ik alles meemaken.

Je staat met extreme hoogtevrees op de Prinsenwagen OF
Je moet koprollend de optocht door

Elke keer als je de proclamatie voor moet lezen, huil je van

Ik drink wel een borrel tegen de hoogtevrees!
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’n Optocht
Zaterdag 22 februari is het weer zover,
de jaarlijkse carnavalsoptocht trekt
dan door de straten van het Spekscheetersdorp.

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.

De deelnemers zijn in te delen in de volgende categorieën:

Net als voorgaande jaren vindt het carnavalsfeest plaats in
de feesttent aan de Denekamperweg op het terrein van de
familie Groothuis, naast Plus Droste.

• 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 8
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 eventuele hulpdiensten.
De start van de optocht is om 13.30 uur. Alle deelnemers
dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwezig 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.
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Tijdens de optocht op zaterdag 22 februari zijn de volgende
prijzen te behalen.

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

Kinderoptocht
De kinderoptocht start op Rosenmontag 24 februari om 10.49 uur. Deelnemers 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. Natuurlijk zullen de muziekvereniging St. Cecilia, hofkapel ‘De Spekhest’n’, Prins Richard III, Sik Stephan, Schoolprins en Schoolprinses niet ontbreken. 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:
karretjes/groepen

éénlingen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

€ 25,00
€ 17,50
€ 12,50
€ 10,00
€ 8,00

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

€ 50,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
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Een interview met vormgever
Renate Hemmer over de
Prinsenmedaille
Wat is een vast onderdeel van het
kostuum van de Prins, maar verandert
ieder jaar van maat, vorm en kleur?
Inderdaad. De medaille!

verschillende elementen die op de medaille komen.
Wanneer alle elementen zijn afgestemd met de Prins en de
Sik, begint Renate met de schets. Ze moet rekening houden
dat de vorm van de medaille geen scherpe punten bevat. Dat
vindt de (bier)buik namelijk niet zo fijn.

Voordat deze gedragen kan worden, gaat er een heel proces
aan vooraf. Niemand minder dan Renate Hemmer kan ons
daar van alles over vertellen. Zij ontwerpt namelijk vanaf
2015 de medailles voor CV de Spekscheeters.

Hoe ontwerp je de medaille?

Wat is het verhaal achter de medaille?
Een medaille is van oudsher een traditie die hoort bij het
kostuum van de Prins. Zo normaal dat het is om een steek te
dragen en de scepter van de vereniging in de hand te houden,
zo traditioneel is de medaille. De Prins draagt een verenigingsmedaille, voor de herkenbaarheid; de gaffel, als symbool voor de vereniging; en de persoonlijke medaille.
Traditiegetrouw deelt iedere Prins zijn eigen medaille uit. Op
deze manier neemt hij belangrijke mensen op in de orde van
CV De Spekscheeters. Daarnaast ontvangt de Prins natuurlijk ook heel veel medailles. Wist je dat een Prins tijdens zijn
regeertijd ongeveer drie kilo medailles om zijn nek heeft
hangen?

Wat verwerk je allemaal in een medaille?
Onder het genot van een lekkere bak koffie met de Prins en
de Sik worden de eerste ideeën voor het ontwerp van de
medaille op papier gezet. Vaak beoefent het duo een gezamenlijke hobby en worden overige werkzaamheden en
vrijetijdsbestedingen in kaart gebracht. Zo ontstaan al snel de
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Wat Renate voorheen altijd deed op papier, kan ze vanaf
dit jaar op haar iPad. Renate schetste altijd alle onderdelen
op papier en scande deze in op haar computer. Waarna ze
deze over kon tekenen op haar programma ‘Illustrator’. Een
behoorlijk proces waar maarliefst 50 uur werk in zit! Maar nu
ze een iPad heeft ze geen papier meer nodig. Alle onderdelen
maakt Renate via een speciale app ‘Procreate’. Waarna ze
deze als de wiedeweerga kan versturen naar Illustrator.
Alle onderdelen die je terugvindt in de medaille maakt Renate afzonderlijk. Heeft ze alle onderdelen klaar? Dan vormt ze
dit tot één geheel, de medaille. Op deze manier kan Renate
net zolang puzzelen totdat ieder onderdeel de perfecte positie heeft.

Zitten er verschillen in de medailles van vroeger
en nu?
Bekijk de medaille van Prins Tonny I – afbeelding hiernaast
– eens. In deze tijd werden er nog geen medailles ontworpen. Er werden een aantal medailles ingekocht waarna het
alleen nog restte om de naam, enkel van de Prins, er op de
achterkant in te graveren. Pas in 2007 kwam daar verandering in. Toen stond Martine Westerhof op met het idee een
persoonlijke medaille te ontwerpen. En dat idee wordt tot op
heden gerealiseerd. Momenteel worden er ieder jaar zo’n 280
medailles besteld.

Kun je iets meer vertellen over de medaille van
Prins Richard en Sik Stephan?
Dit jaar heeft de medaille een speciale vorm. Het beeldt namelijk de knalhut van Prins Richard uit. De steek en de twee
pullen bier hebben alles te maken met hun gemeenschappelijke rol als lid van de Raad van Elf. De voegspijker mocht
natuurlijk niet ontbreken, aangezien Richard voeger is. Het
wifi-teken staat symbool voor het werk van Sik Stephan. De
voetbal en de SV Vasse vlag hebben te maken met het derde
elftal, Stephan is namelijk leider van dit team.
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Proclamatie
Wij, Prins Richard III, bie de gratie van
de Vasser Carnavalsvierders,
‘n 46-sten Prins in’t riek van de
dwaaz’n en doar’n, zich neumende:

5.
Dat, Kokkie, as lest’n Prins oet ‘Tuindorp ne sprök har; Ie mut mangs rapp’n….
wij wilt, dat Kokkie helleröp veur oons geet
tapp’n. Alaaf

Prins van Vass en buurtschopp’n
Hertog van ’n Brookdiek töt ant Lädderken
Baron van de Haar töt de Streu
Markies van ’n Nutteres töt ’n Deppert
Vorst van ’n Galg’nberg töt ’t Springendal
Potbeheerder van de Raad van 11
Voegspecialist bie Hulshof
Almabtrieb leefhebber in Oostenriek
Zön van Steggink-Jan en Vroonk-Annie

6.
Dat, mögt wij in dizze carnavalstied
verhuuz’n, dat oonze buur’n de boog dan
ok noa brengt. Alaaf

Met mien’n Sik:
Stephan van Diek Harrie en Dokters Willie
Bondscoach van dé hakselploeg Vasse 3
Veteraan bie de Raad van 11
Sinds ‘n paar joar all round wifi-specialist.
Wij deelt oe met:

7.
Dat, ik as potbewaarder van ’n Road,
omeunig good wet, wel d’r wa en wel d’r
nig hef lapt en dat mien’n opvolger disse
regel dan ok nig an de leers lapt. Alaaf
8.
Dat, ‘t de hakselploeg a joar’n nig
lukt om priez’n te pakk’n, mer dat ‘t noe
mot lukk’n met ’n optocht. Alaaf
9.
PFas? Wij hadd’n al völ länger last
van ne P in Vass! Alaaf
10. Da’j noe in Maander neust kalebassen, ok orchideeën kunt krieg’n. Alaaf

1.
Dat der noe in’t klooster appartemen11. Noe, oald Prins en meubelmaker Gait
ten komt, ie nig veur het zing’n de kerk oet
Weusthof bie ’t kostersgilde is kömm’n, we
hooft. Alaaf
noe wier ne Spiekerjozef in de kerk hebt.
Alaaf
2.
Dat, Stefan van ’t Bergke zich better kan ansloet’n bie ’n Hanstiehook, dan
Dit alles gedachtig oonz’n sprök:
geet de leefbaarheid er omeunig good op
veuroet. Alaaf
Ne goei’n Spekscheeter voogt wat
too!
3.
Dat, ik as voegspecialist, veur disse
taak geknipt bin. Alaaf
4.
Dat, de road van Elf dit joar, mer
leefst 4 nieje leden neudig har, um ‘t niveau
op peil te hoal’n. Alaaf
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Doan te Vasse,
De vierde van de Loawmoand 2020

Spekscheeterslied
Melodie: Klostertaler – Volle Power

Is het carnaval in Vass, bint de leu good te pas
Hezing, Mander alle buurtschop’n doot wier met
Want oons kleene dörpke Vass, gef met carnaval vol gas
Ok de jeugd vindt dit feest onmeunig vet
Dórpke vol gezelligheid, natuur, muziek is een feit
De terrassen die bint allemoal good bezet
Alle dórp’n rond um Vass, komt der bie en pakt oe glas
Nemt ne’n hest en zingt mer met
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
Rosenmontag viert wij feest, goat tekeer as’n beest
Het volk komt in ’t dorp, de tent is vol
Van alle kaant komt de leu, en die kriej zo nig meu
Dat kan alleen in Vass, want hier is niks te dol
Oonze Prins en Sik veurop, steet de teent weer op zien kop

Hofkapel bloast zien alle beste leed
De Road van Elf bint geen bob, drinkt toch alles netjes op
Hier met oons al’n… Bi’w mooi compleet!!
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
Tussenspel instrumentaal
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
Refrein:
Spekscheeters (Spekscheeters) dat bi’w al heel wat joar’n
Dat wij feest’n kunt, dat kuw oe wa verkloar’n
Met ‘n gleaske bier, ne hest en ne kloar’n
Zo viert wij de carnaval a heel wat joar’n
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Wat ’n spektakel
Spek, het stukje vlees dat geplaatst
is tussen de welbekende gaffel en het
symbool van onze carnavalsvereniging.
Vanzelfsprekend trakteert de carnavalsvereniging haar leden
op een lekker speklapje tijdens het Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittagspektakel. Niet voor niets
gaan er op dan ook op die dag wel 2500 speklappen doorheen. De speklap is een oer-Hollands stukje varkensvlees
dat ontzettend lekker smaakt, maar natuurlijk ook veel vet
bevat. Het vlees van een speklapje wordt weggesneden bij de
rug en op de buik van het varken. Speklapjes zijn zowel met
als zonder zwoerd verkrijgbaar. Het zwoerd geeft het vlees
een extra lekkere smaak. Spek werd in het verleden als een
echte lekkernij beschouwd. Vandaar ook dat de uitdrukking
‘iemand op het spek binden’, hetgeen ‘iemand in de verleiding brengen’ betekent. Net zoals bij ieder stukje vlees moet
je ook voor de spek ‘lappen’, maar financieel gezien ben je
met dit vleessoort wel voordelig uit. Speklapjes zijn vanwege hun hoge vetgehalte niet zo’n goede keuze voor mensen
die op hun lijn willen letten. Echter, spek kan een gerecht
wel ontzettend lekker maken. Het spek geeft een gerecht
namelijk een lekkere zoute smaak en het heeft een fijne bite.
Het is dan ook een heel geliefd stukje vlees van de meeste
Spekscheeters en Spekscheeterinnekes, maar vooral van de
leden van de Spekgarde. Want hoe zien zij graag hun favoriete spekhestje?
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Ben Westerhof
EET 24,5 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefs: iets gepaneerd Wordt gebakken: in
de pan Gecombineerd met: stamppot boerenkool, wortel’n
of zuurkool en graag op zie’n Bels. Met of zonder zwoerdje:
Leefst zwoerd d’r of, aans mu’j d’r zo nen zet op kauw’n.
Klaargemaakt door: mijn vrouw Zit het liefst aan tafel met:
mijn vrouw Liever nen dikk’n vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n: nen dunn’n oetgebakk’n Na het eten van de speklap dan:
geft nog een toetje en wel Activia, um de speklap zo gauw
mogelijk kleene te krieg’n. De overgebleven speklap gaat:
nen anne dag op de stoet. Als je de speklap met een vrouw
moest vergelijken, ‘welke vrouw ha’j dan op ’n teller ligg’n?’
Nen heel’n taai’n. Als alle speklappen op Rosenmontag op
zijn, wat kan Martin dan het beste in de pan gooien? Hamburgers Als de naam van de vereniging in de toekomst biologisch
verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging kunnen
heten? Poeh dat wödt wa nen vegetarische toestand, dat
smaakt nich noar meer.

Tonny Niemeijer
EET 20 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefst: gemarineerd en mooi krokant Wordt
gebakken: in de zomer op een kolenbarbecue Gecombineerd
met: het leefst nen halv’n liter weizen König Ludwig Met of
zonder zwoerdje: met zwoerdje Klaargemaakt door: de bbqmeister zelf Zit het liefst aan tafel met: mijn vrouw, kinderen
en alle kleinkinderen Liever nen dikk’n vett’n of nen dunn’n
oetgebakk’n: nen dunn’n oetgebakk’n Na het eten van de

speklap dan: nog één biebakk’n natuurlijk De overgebleven
speklap gaat: blieft nich oaver, speklappen komt aait op.
Als je de speklap met een vrouw moest vergelijken, ‘welke
vrouw ha’j dan op ’n teller ligg’n?’ Koningin Maxima Als alle
speklappen op Rosenmontag op zijn, wat kan Martin dan het
beste in de pan gooien? Karbonade met bot, kuj mooi handig
vastpakk’n. Als de naam van de vereniging in de toekomst
biologisch verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging
kunnen heten? Vegaspekscheeters

Johan Lansink
EET 35 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefst: knapperig en krokant Wordt gebakken: in de pan Gecombineerd met: stamppot boerenkool Met
of zonder zwoerdje: met zwoerdje Klaargemaakt door: mien
vrouw Annet Zit het liefst aan tafel met: mien gezin Liever nen
dikk’n vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n: nen dunn’n oetgebakk’n Na het eten van de speklap dan: at de jus mooi broen
is, dan nog effkes met een plakje roggestoet deur de pan.
De overgebleven speklap gaat: sanne daags tuske de stoet
Als je de speklap met een vrouw moest vergelijken, ‘welke
vrouw ha’j dan op ’n teller ligg’n?’ Wilmien Haverkamp
Als alle speklappen op Rosenmontag op zijn, wat kan Martin
dan het beste in de pan gooien? Een gebraden worstje
Als de naam van de vereniging in de toekomst biologisch
verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging kunnen
heten? De Sojaboon’nscheeters

Mark Rikhof
EET 20 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefst: krokant gemarineerd Wordt gebakken: op de barbecue Gecombineerd met: een stamppotbuffetje Met of zonder zwoerdje: met zwoerdje Klaargemaakt
door: Martin Bels Zit het liefst aan tafel met: gezin, maar ok
natuurlijk kamereu of ander gezellig volk Liever nen dikk’n
vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n: nen dunn’n oetgebakk’n
Na het eten van de speklap dan: uitbuik’n op de baank en
de vrouw an de afwas De overgebleven speklap gaat: in de
stoet’ntrom en met noar ‘t weerk Als je de speklap met een
vrouw moest vergelijken, ‘welke vrouw ha’j dan op ’n teller
ligg’n?’ Chantal Janzen Als alle speklappen op Rosenmontag
op zijn, wat kan Martin dan het beste in de pan gooien? Nen
boer’nschnitzel met all’s d’r op en d’r an, ommeunig lekker.
Als de naam van de vereniging in de toekomst biologisch
verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging kunnen
heten? De Snoet’nspekscheeters

Martijn Veldscholten
EET 55 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefst: halfgebakk’n, nich te hard en nich te
zacht Wordt gebakken: gewoon oalewets in de pan Gecombineerd met: gekokte tuffel en rode kool Met of zonder zwoerd-

je: met zwoerdje en den mag wa hard ween Klaargemaakt
door: oons Monique of ikzölf Zit het liefst aan tafel met: de
familie Liever nen dikk’n vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n:
nen dunn’n oetgebakk’n Na het eten van de speklap dan:
moal met de tong um de mond hen. De overgebleven speklap
gaat: blief bienoa nooit oaver en aans de volgende dag wier
in de pan. Als je de speklap met een vrouw moest vergelijken,
‘welke vrouw ha’j dan op ’n teller ligg’n?’ Yolanthe Als alle
speklappen op Rosenmontag op zijn, wat kan Martin dan het
beste in de pan gooien? Karbonade zunne bot
Als de naam van de vereniging in de toekomst biologisch
verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging kunnen
heten? De Greunescheeters

Frank Oude Luttikhuis
EET 40 SPEKLAPPEN IN HET JAAR.
Eet de speklap het liefst: gekokt in de erwtensoep Wordt
gebakken: in de pan Gecombineerd met: erwtensoep met gekokte ribb’n, stampers en fluisteraars Met of zonder zwoerdje: met zwoerdje en de zwoerdjes van de kinder’n en mien
vrouw et ik d’r ok bie op. Klaargemaakt door: Marja of oons
ma ‘Kouks Truus’ Zit het liefst aan tafel met: het gezin
Liever nen dikk’n vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n: nen dikk’n vett’n Na het eten van de speklap dan: vedan goan met
ett’n De overgebleven speklap gaat: in de koelkast, want uur
later hek wa weer honger Als je de speklap met een vrouw
moest vergelijken, ‘welke vrouw ha’j dan op ’n teller ligg’n?’
Monique Smit Als alle speklappen op Rosenmontag op zijn,
wat kan Martin dan het beste in de pan gooien? Haan’nbill’n
Als de naam van de vereniging in de toekomst biologisch
verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging kunnen
heten? Vegaburgers, want de Fortburgers die he’j al.

Peter Hansté
EET WA NEN HALF VEARK’N, DUS ZO’N 60 SPEKLAPPEN IN HET
JAAR. Eet de speklap het liefst: nich heelmoal oetgebakk’n
mer ok nich te slap, mooi d’r tuske in Wordt gebakken: op de
barbecue of in de pan Gecombineerd met: stamppot moos
of wortel’n en natuurlijk appelmoes Met of zonder zwoerdje:
met, dat heurt d’r an Klaargemaakt door: meestal Saskia,
maar met barbecueën ikzölf Zit het liefst aan tafel met: familie of kamereu Liever nen dikk’n vett’n of nen dunn’n oetgebakk’n: nen dunn’n oetgebakk’n Na het eten van de speklap
dan: eerst nog een toetje en dan drok wier an ‘t weark
De overgebleven speklap gaat: besteet bie oons nich Als je
de speklap met een vrouw moest vergelijken, ‘welke vrouw
ha’j dan op ’n teller ligg’n?’ Nen mooie dikke vrouw, doar zit
het meeste spek an. Als alle speklappen op Rosenmontag
op zijn, wat kan Martin dan het beste in de pan gooien? Nen
strammer max Als de naam van de vereniging in de toekomst
biologisch verantwoord moet zijn, hoe zou dan de vereniging
kunnen heten? De Scheeters, dan kan in ieder geval ’n Oetscheeter ok bliev’n bestoan.
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Boeren, koeien: hoe het begon
Boer Leo – Boeren, koeien
Je kon er bijna niet omheen: de stikstofproblemen en het boerenprotest
van afgelopen jaar, kranten stonden er Neust mie geet, het land vebie
Trekker veurt met ne ploog
vol mee.
Na enige twijfels heeft Boer Leo (Oude Luttikhuis) dan toch
besloten om een buut te gaan schrijven over de stikstofproblemen en Natura 2000 met als afsluiter zijn lied. Zijn twijfels
gingen van de baan na enorm positieve reacties tijdens de
jaarlijkse gala-brainstormavond. Voor de redactie van de
Spekproat een mooie gelegenheid om hem te gaan interviewen!
‘Nadat alle twijfels waren ontnomen, ben ik toch maar naar
de galavergadering gegaan om nogmaals te kijken of iedereen nog steeds zo enthousiast was. De regisseurs van de gala,
Higri Rijsman en Rob Tijkorte, waren laaiend enthousiast en
zo is eigenlijk het balletje gaan rollen’, vertelt Leo bij hem
thuis op de boerderij. ‘Marc Rijsman is begonnen met een
opzetje te schrijven waar het lied eigenlijk over zou moeten
gaan en gek genoeg had hij binnen een uur al een stuk tekst!
Hij had een mooi lied van Rowwen Hèze gehoord. Op de melodie daarvan, zouden we het liedje kunnen zingen. Natuurlijk was het nog niet in één keer goed, maar we hebben het
meerdere malen herschreven.’
In eerste instantie was het lied alleen geschreven voor
Hezingen, maar later werd toch besloten om het lied algemeen te houden. ‘Het lied zou voor elke regio te begrijpen
moeten zijn, van Groningen tot Limburg. Iedereen zou eigenlijk moeten denken: hé, wat herkenbaar’, aldus Leo. ‘Iedereen
in de galagroep was enthousiast, dus werdt besloten om het
te gaan inzingen in de studio en uit te brengen. Aangezien het
stikstofprobleem en het boerenprotest tot het gesprek van de
dag behoorden, was het lied heel actueel.’
‘Toen ik naar de studio ging vond ik het toch wel erg spannend, de druk lag ook hoog voor mijn gevoel. Dat gevoel was
eigenlijk meteen verdwenen, want de situatie was heel erg
ontspannen. Harry, één van de heren in de studio, was zo ontroerd, dat hij het beeldmateriaal in de clip heeft toegevoegd.
Hij kende de situatie omtrent het stikstofprobleem, dus kon
hij zich als geen ander inleven.’
‘Het was eigenlijk de bedoeling om het lied pas na de gala
te delen op YouTube, maar omdat er zoveel positieve reacties waren van familie, vrienden en vanuit de galagroep, is
besloten om het lied eerder te delen. Dat vond ik wel heel
bijzonder’, aldus boer Leo. Het lied is te vinden op YouTube. U
kunt vast oefenen voor de gala, want hiernaast staat ook de
liedtekst.

’t Zaandpad duur, ’t is 12 uur
’t Zunlicht schient in mien oog
Noaberschop steet op zien kop
Misschien lop het aal nog was los
Geet het wa good, at wij niks doot
Ze kapt oons prachtige bos
Boeren, koeien, het bos, het laand
Boeren, koeien, het bos, het laand
Wat is er toch an de haand
De boer die werkt, en wat hij merkt
Het einde is nog lang nig in zicht
Een boer die vecht, en de boer die zegt
Wanneer geet het book veur oons dicht
Want wij weet… hoe het geet
Voort is er nergens meer plek
En 10 joar loater… Heed en water
Dicht… Met een groot eek’n hek
Boeren, koeien, het bos, het laand
Boeren, koeien, het bos, het laand
Wat is er toch an de haand
Kiek toch eens in het roond
De leu bint hier nog puur
Wij leaft op oale groond
Geleend van de natuur
Boeren, koeien
Tussenspel
Boeren, koeien, het bos, het laand
Boeren, koeien, het bos, het laand
Boeren, koeien, het bos, het laand
Boeren, koeien, het bos, het laand
Wat is er toch an de haand
Kiek toch… es in het roond
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Bezoek aan zieken en
bejaarden
Ook dit jaar brengen onze hoogheden
Prins Richard III en zijn Sik Stephan
een bezoek aan de zieken in onze gemeenschap.
Ook de bejaarden ouder dan 85 jaar krijgen een bezoek van
ons duo en natuurlijk de mensen in verschillende zorgcentra. Tevens wordt er een bezoek gebracht aan de jongste
inwoner(s) van Vasse tijdens de regeerperiode. Dit jaar vindt
het bezoek plaats op woensdag 19 februari, donderdag 20
februari en vrijdag 21 februari.

’n Oetscheeter
In Vasse wordt jaarlijks een onderscheiding uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere wijze
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.
Dit jaar viel de eer te beurt aan Clemens Kempers, die tijdens deze carnavalsperiode als rechterhand van Prins Ronny De Spekscheeters door het carnaval
loodst. Naast zijn activiteiten binnen de carnavalswereld (hij is al sinds jaar en
dag presentator van de gala-avonden in Vasse) is hij al 28 jaar voorzitter van
muziekvereniging Sint Cecilia uit Vasse en vanuit die functie initiatiefnemer
van diverse projecten. Daarnaast vindt hij ook nog eens tijd om zich als medeorganisator van de Samengestelde Wedstrijden in te zetten voor paardensportvereniging De Bosruiters, waar hij meer dan 20 jaar deel uitmaakte van
het bestuur. Een sociale persoonlijkheid, die alles tot in de puntjes regelt: een
perfectionist pur sang. Een man waar Vasse met recht trots op mag zijn.
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Spek App
Download de vernieuwde Spek App!
Nu nog meer carnavals-info vanuit je
broekzak!
Maar ook… Past jou de steek van de Spekscheeters?! Dat
kun je vanaf heden uitvinden middels een selfie! Deze kun
je vervolgens uploaden naar de ‘Wall of Fame’ voor eeuwige
roem (of downloaden naar je eigen mobiel voor de angsthazen
onder ons).
De Spek App is beschikbaar voor iOS en Android, je kunt hem
downloaden via de App store en de Play store!
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