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           OETSCHEETER 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking op 6 februari zal in de feesttent wederom een onderscheiding  
worden uitgereikt aan een persoon c.q. meerdere personen of groep die zich naar de mening van de 
carnavalsvereniging op welke wijze dan ook in de kijker heeft gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze speciale onderscheiding heeft dan ook een passende titel “’n Oetscheeter”. 

 
De afgelopen jaren is de Oetscheeter aan de volgende personen/groepen uitgereikt: 

2015 Gerrit Lansink 
2014 Alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan de realisatie van ‘t Eschhoes 
2013 Ronny Booijink 
2012 Tom Engbers 
2011  Jan en Lies Oude Luttikhuis  
2010 Johan Steggink 
2009 Gerard Pijnappel 
2008  Bert Hofman 
2007  Koster Gerard Koopman 
2006  Jan Weersink 

5 feb. 

School- 

carnval 

 

5 feb. 

Noaber- 

oavend 

6 feb. 

Optocht 

 

8 feb. 

Rozen- 

   montag 

8 feb. 

Jeugd- 

optocht 

20 jan. 

Bekendmaking  

Nar en Narrin 

21, 22, 23 jan. 

Gala-avonden  

in ‘t Eschhoes 

 

24 jan. 

Dansmariekes- 

festival  

Fleringen 

9 feb. 

Dweildinsdag  

en  

bokverbran-

den 

Prins Peter I en Sik Martijn wensen u een fijne carnaval  

en zien u graag op de volgende carnavalsactiviteiten. 

Redactie: Marlon Beld 
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 PRINS PETER EN SECRETARES MARTIJN NIEUWE  
HOOGHEDEN CV DE SPEKSCHEETERS 

VASSE – "Met dizze kearls van ’t kamp wödt carnaval dit joar gin ramp!" is de spreuk waarmee onze 
hoogheden, Prins Peter I en Secretaris Martijn uit de Kottinkkamp gaan regeren over het  
Spekscheetersland.  

 
Op zaterdag 2 januari vond het traditionele  
Prinsenbal plaats bij Residentie Café Bolscher in 
Vasse. De bekendmaking vond plaats in een  
bomvolle zaal en verliep dit jaar anders dan  
voorgaande jaren. Aan de hand van een  
interactieve quiz, waaraan iedereen in de zaal 
met een mobieltje mee kon doen, werd een tipje 
van de sluier opgelicht. Door mee te spelen met 
je mobieltje kon je door middel van 8 vragen 
erachter komen wie de nieuwe Hoogheid zou 
worden van de Spekscheeters. De vragen gingen 
o.a. over de woonplaats van de nieuwe Prins en 
of hij al eerder ervaring had opgedaan met het 
carnaval. De aanwezigen hadden elke keer de 
keuze uit 4 mogelijkheden. Eén van de laatste 
vragen was natuurlijk wie de nieuwe Prins zou 
zijn. Uiteindelijk kwam Prins Peter I op de muziek 
van zijn lijflied Glory Days van Bruce Springsteen 
uit de kist. 
 
De 48-jarige Peter Zuithof werd geboren in Weerselo en is opgegroeid in Bornerbroek. Hij verhuisde in 2006 met zijn 
gezin vanuit Groningen naar Vasse, omdat hij werk kreeg in Twente. In het dagelijks leven is hij directeur-bestuurder 
bij woningbouwcoöperatie Mijande Wonen, waarvan het motto is om ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht!’. Dat kan 
hij in Vasse natuurlijk in praktijk brengen tijdens deze regeerperiode. Peter is getrouwd met Silvia en hebben samen 
twee 2 dochters, Sam en Lotte. Vasse was voor Prins Peter I eigenlijk thuiskomen, omdat zijn oma uit Mander komt. 
Als hobby’s heeft de nieuwe Hoogheid van de Spekscheeters vooral golf, voetbal en auto- en motorsport. 
 
De laatste 2 vragen hadden betrekking op de mogelijke Secretaris van de Prins. Deze werd uiteindelijk gevonden in 
de persoon van Martijn Veldscholten. Hij is mede-eigenaar van Hoveniersbedrijf Veldscholten-Molenaar en al jaren 
een vaste kracht binnen de Raad van Elf. Naast een excellent klootschieter is hij regelmatig te beluisteren op een 
lokaal bekende geheime zender. Hij is getrouwd met Monique en ze hebben 2 kinderen, Carien en Daan.  
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1. Waar mogen we je ’s nachts voor wakker maken? 
Stamppot wortelen. 

2. Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die tijd 
dan?  
Even iets doen met de kinderen.  

3. Als je wist dat de aarde vergaat volgend jaar, wat zou je 
dan nu gaan doen? 
Genieten met mijn vrouw en kinderen. 

4. Wat weten wij niet van Prins Peter I? 
Dat die al jeugdprins is geweest in Bornerbroek bij “De 
Toet’nbloazers” 

5. Als je iets mocht veranderen aan jezelf, wat zou het dan 
zijn?  
Niks 

6. Favoriete avond uit?  
Samen met Monique en de kids uiteten.  

7. Wat is het eerste dat je kocht van je eigen geld? 
Singles. 

8. Wat zijn je slechte gewoontes? 
Op een feestje als laatste weggaan. 

9. Wie staat er bovenaan je Whatsapplijst? 
Monique. 

10. Als je de loterij wint, wat zou je dan gaan doen?  
Grond kopen op een industrieterrein en er een eigen 
loods opzetten. 

11. Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?  
Gewoon mooi bij huis, ik ben geen vakantieman.  

1. Wat is je beste moment van de dag/dag in de week/
maand in het jaar? 
Altijd de eerste dag van de vakantie, verder ben ik 's 
avonds actiever dan 's ochtends. 

2. Op welke fictief figuur lijk je het meeste? 
Wat een shit vraag. Ik heb het eens nagevraagd. Het 
dichtst in de buurt kom toch wel bij “The beast” van de 
Disney film “Beauty and the Beast.” Misschien niet al te 
knap maar een hart van goud en the beauty spreekt 
vanzelf, kijk maar naar Silvia.  

3. Als je getuige zou zijn van elke gebeurtenis  in het 
verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? 
Mijn bruiloft, daar heb ik volgens mij maar de helft van  
meegekregen. Bij de val van de muur was ik ook wel 
graag in Berlijn geweest. 

4. Wie is de laatste persoon die je aan de telefoon hebt 
gesproken? 
Grego Alberink, nog de laatste dingen doornemen voor 
de opkomst.  

5. Welk klusje vind je vervelend om te doen? 
Tuinieren. 

6. Als je alles zou kunnen leren om alles te doen, wat je je 
dan willen kiezen? 
Muziek maken. Kabaal heb ik genoeg, maar net als mijn 
Sik kan ik absoluut geen maat houden.  

7. Wat vinden anderen van jou als Prins? 
Vooral veel positieve reacties gehad, wat ze verder 
ervan vinden weet ik niet, laten we eerst maar eens 
carnaval vieren en achteraf een oordeel hebben.  

8. Wat was een van de beste feestjes waar je ooit ge-
weest bent? 
De eerste keer dat ik Rosenmontag in Vasse meemaakte. 
Ik was zo slim geweest om de dinsdagochtend erna nog 
een afspraak te hebben om 8.30 uur. Laten we erop 
houden dat het een bijzonder overleg was.  

9. Waarvoor heb je het laatst een bekeuring gehad?  
Uiteraard voor te hard rijden. Dit kan zelfs met een 
elektrische auto.  

10. Als je mocht kiezen om een bepaalde leeftijd te heb-
ben, welke zou dat dan zijn? 
Opnieuw 22 zijn.  

11. Waarom Sik Martijn? 
Ik heb een hekel aan tuinieren, hij niet. Flauwekul na-
tuurlijk. Ik wou graag een Sik waar je een feestje mee 
kunt maken, van het type ‘s avonds de keal ‘s ochtends 
de keal. Ik vond het ook belangrijk om het op ‘t Kamp te 
houden en het allerbelangrijkste is: Het is gewoon een 
machtig mooie kerel.  

Zuithof 

Peter Gerardus Johannes 

11 augustus       1967 

Weerselo 

Veldscholten 

Martijn Hendri Benno 

17 januari             1978 

Almelo 

1.87 1.88 
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WELKE BS-ERS* 
STAAN ER OP 
DE FOTO’S? 

* bekende Spekscheeters 

1 2 3 

4 

8 6 

5 

1. Dit raadslid is altijd in de olie. 

2. Deze dame werkt graag in de kapberg en zat in het bestuur van de carnaval. 

3. Zij vertoeft graag in Vasse en heeft met carnaval een ander hoofddeksel op.  

4. Deze dame heeft vele dansjes gemaakt en woont nu op de grens.  

5. Deze dame heeft 2 naamgenoten voor het huis staan. 

6. Deze heer loopt graag los in het grote bos. 

7. Deze oud-Prins is nog niet onder de pannen. 

8. Deze creatieveling is van de muntjes en de toetsen.  
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      JEUGDOPTOCHT 
 

De jeugdoptocht start op Rosenmontag 8 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 deelne-
men aan de optocht, zijn niet toegestaan en 
zullen worden gediskwalificeerd voor de deel-
name!  
 
Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers 
van de “zaterdagoptocht” meedoen. 
Zij dingen uiteraard niet mee voor de prijzen. 

Natuurlijk zullen het (jeugd)muziek-corps  
St. Cecilia, hofkapel “De Spek-
hest’n”, Prins Peter I ,  
Secretaris Martijn, de Nar  
en Narrin niet ontbreken.  

De jury gaat uit van 2 categorieën,  
namelijk de categorie eenlingen en 
de categorie karretjes/groepen. 

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

 
 
Prijzen jeugdoptocht 

   Karretje/groepen  Eenlingen 

1e prijs      € 25,00   € 12,50 
2e prijs      € 17.50   €   9,00 
3e prijs      € 12,00   €   7,00 

4e prijs      € 10,00   €   6,00 
5e prijs      €   7,50   €   5,00  
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 GALAKAARTEN 

De meeste kaarten voor de gala-

avonden zijn inmiddels verkocht. 

Was u niet bij de voorverkoop  

aanwezig en wilt u toch nog graag 

kaarten bestellen. Dan kunt u contact 

opnemen met Mark Scholten Linde 

06-20579687. 

Gala-avonden in ‘t Eschhoes 

 

donderdag  21 januari 19.30 uur 

vrijdag  22 januari 20.00 uur 

zaterdag 23 januari 20.00 uur 

 

PROCLAMATIE 

Wij Prins Peter I , bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders, 
‘n 42-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 ant Lädderken 

 Baron van de Haar tut de Streu 

 Markies van ’n Nutteres tut ’n Deppet 

 Vorst van ’n Galg’nberg tut ’t Springendal 

 Oald jeugdprins van de Toet’nbloazers in Borne 

 Slöttelbewaarder van onroerend goed in zowat heel  
Dinkelland & Twenterand 

 
Met mien’n Secretaris: 

 Martijn van Olem Truus en Johan 

 Hovenier van alles wat greujt en bleujt en doarin goat ze heel 
wiet.. 

 De zendpiraat, den schuil geet achter Sensevilla 

 Prominent lid en aanjager van de Road van 11 
 

Wij deelt oe met: 

1. Dat ze in Tubbig net zo lang kuiert oaver ne nije sporthal als wij 
in Vass de Steenbrei fase I, II en III hebt bouwt. 

2. Dat ze in’t boet’ngenied noe wa glasvezel hebt, ma bie Ria’s 
Eetcafé löp all’s nog in de grup. 

3. Dat ik, ma veural Peter, onmeunig blie bin met de nije, grötere 
en extra stevige Prinsenwaag. 

4. Dat Martijn de groond tuske Frank van Kauk en André Klein 
Heerenbrink, zeg ma: ‘de Gazastrook’, wil broek'n um Kerst-
beum in te pott'n. 

5. En dat alman den in oons regeringsjoar ne tuin deur mie lat 
anlegg’n, took’n joar ne Kerstboom veur niks krig. (In januari) 

6. Daw 't ommeunig noar de zin hebt op't kamp. One Big Family!!  

7. Daw God op de blote knee daankt, dat 't feestterein regtevoort 
met carnaval tegg'noawer 't Kamp lig'. Dan hoow ok nig zo 
wiet te kroep'n. 

8. Daw dit joar met carnaval in vebaand met de neije sloetingstie-
d’n van de horeca elk’n monn’n a um acht uur wilt beginn’n 
met feestvier’n, aans komt wie nig an oons quotum. 

9. Dat het oons opvalt, dat de ummeunig völ huus in Vass’in de 
kraant stoat. Ma daw blier bint, dat Leo Bossink zien hoes 
inmiddels oet de kraant’n is. 

10. Dat ik as golfer rekkening mot hoal’n met nen handicap. En 
ja…… met zonn’n Sik……kom ik ’n carnaval ok wa deur… 

11. Daw’t jammer vind, dat de huidige groep Dansmarietjes dit 
joar stopt, ma we wilt ze in ieder geval wa feliciteer’n, dat ze 
noe eindelijk zonder begeleiding noar Bays majt goan. 

Dit alles gedachtig oons’n sprök:   
Met dizze kearls van 't kamp, wodt carnaval dit joar gin ramp 
 
Doan te Vasse, 'n Tweed'n van de Loawmoand 2016 



4 

    CARNAVALSMAN IN HART EN NIEREN 
 
Jan Nijhuis een carnavalsman in hart en nieren, een man die altijd van de partij is en in is voor een leuk en gezellig 
feestje. Binnen carnavalsvereniging De Spekscheeters heeft Jan dan ook al veel taken en functies weten te vervullen 
en heeft hij veel voor onze vereniging betekend. Maar hoe is dit alles toch ooit ontstaan, waar is het allemaal mee 
begonnen? 
 
Hoe ‘t almoal is ontstoon. Het leup á mooi op ‘n ‘’éénd van van ‘t joar 1974. 
Oons ma en ik zaten in de kök’n veurt televisie te kiek’n (net geern zwart/wit 
meer). Ik leuf dam keek’n noa: “Wie van de drie”. In een moal komt door ‘s 
oavends in ‘n deuster 2 keals binn’n. Gait Wolbers en nog zo’n Gait 
(Paalhaar). Oons ma zegt: “Keals goat zitt’n, koffie?” “Joa, geern” zeer’n de 
keals. En noa de tweede kom koffie kwamt hoge woord dr oet.”Wij goat in 
Vas nén carnavalsvereniging oprichten, wil ie in Road van Elf? Ik zag oons ma 

déénk’n. Ak dat van te veur’n har wet’n, 
haj gén koffie kreg’n. Want ik zat á in 
verschillende commissies en bestuur’n. Ik 
was in Vass a bie ‘t toneel en bie de  
voetbal. Dus oons ma kik die keals eens 
een moal good an en de eerste reactie 
was dan ok: “Of woj oons jong nog véke 
bie ‘t hoes vothaal’n?” Want ik was nog 
mer 21 joar en ik dacht bie miezölf, loak 
drekt nog mer gen, joa zeg’n. Mer ‘n wek of wat later was ‘n köggel toch deur 
de kéérk en könt deurgoan. En wat kwam d’r toen in al die joar’n wa nich  
achternoa: 37 joar lid Road van elf, 3 
moal Secretaris, 30 joar nen buut bie 
de gala in Vasse, 19 joar achter me-
kaar nen buut op de gemeentegala. 
Al met al hek in al die joar’n toch zo’n 
luk 60 buuts op de bühne bracht. 

Misschien wan’n de leu mie ök wa mangs zat, mer die conclusie loak an ‘t 
publiek ower of wöll’n ze moal wat aans.  
 
Mer het hoogtepunt was toch in 2011, Sleutelprins van de gemeente 
Tubbig te hoop met oons John, as mien Secretaris. Oons John zegt teg’n 
mie: “Pa, zo’n gemeente as hier in Tubbig door möm toch wa’n zetke baas 
ôve könn’n blief’n duch mie, wat ie?” En zo zint mien Secretaris en ik der 
dan ôk met gemak deur hen waandelt.  Ze han’n in Tubbig tot aswoens-
dag niks mer te vertellen. Nen meujere ofsloeting van host 40 joar carna-
val zô’j nich oet kunn’n déénk’n. Onze regeringsperiode wön’n veural kenmerkt deur het feit dat alle oavenden en 
bie’eenkomst aait precies op tiedt könn’n begin’n. Dit op oetdrukkelijk verzoek van miezölf, want zoa’j misschien 

wa wet, hek aait ne’n onmeunig ‘n hekel had an 
laatkom’n. Dit is onder andere ôk á joar’n 
bekéénd bie de Toneelvereniging Vasse.  
 
Ik wil afsloet’n veur alle (carnavals)mensen met 
de beste wensen van Jan Nijhuis—Niehoes’n 
Jan—Jan van Naffelhendrik – Prins Jan V. En 
loa’m hop’n dat disse geweldige carnavalsver-
eniging nog tot in lengte van joar’n mag blief’n 
bestoan. Alaaf!  
     
    Jan Nijhuis 
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Maar na al dat eten en drinken wordt er 
toch ook nog "schoongemaakt" bij  
de Witte hoeve"?  
 
Bij de Witte Hoeve gaan altijd een stel oud 
Prinsen de kast poetsen waar de medailles 
van de oud prinsen in hangen.  
 
En dan? Klopt het dat de tijd van het  
bokverbranden speciaal voor jullie is ver-
zet, zodat jullie daar ook aanwezig kunnen 
zijn?  
 
Ja dat klopt, omdat de Spekgarde best wel 
een pittig dagje heeft. Het schweinehaxe 
eten, poetsen, sommige gaan nog mee 
dweilen en dan ’s avonds na het moos eten 
haken de meesten al wel af. Ze hebben dan 
om zo maar te zeggen ”de knoll’n op”. Het 
bokverbranden is nu iets eerder, waardoor 
de meesten blijven.  
 
Wat zijn jullie taken/functies nog meer als 
Spekgarde?  
 
Uiteraard meedoen met de gala, maar  
natuurlijk ook helpen met opbouwen, rond 
gaan voor ledenwerving, contributie  
ophalen en sponsering. 
 

 
Verder zijn er een aantal oud Prinsen die 
helpen met de optocht. En we zijn van de 
partij wanneer de nieuwe hoogheid opkomt. 
 
Nu heb ik gehoord dat onze Prins en Sik 
van 2016 geen eieren lust, hoe gaan jullie 
dat oplossen? 

 
Dat is mogelijk, maar een goed prinsenei 
komt van Ribbert Leo en dan lust iedere 
Prins en Sik wel een hele goede uitsmijter. 
De eieren worden op een zeer ludieke  
manier gebakken op een houten kachel bij 
de Fam. Weersink aan de Maatmansweg.  
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DWEILDINSDAG 

Na Rosenmontag is voor veel mensen de carnaval alweer voorbij. Iedereen bergt hun pak 
weer op, de slingers om het huis worden weer netjes opgevouwen en de confetti die in en om 
het huis ligt is inmiddels verdwenen.  

Maar voor een groep mensen in Vasse is het feest nog niet afgelopen. Onze hoogheden, 
Dansmariekes, het bestuur, Raad van elf, de Spekhesten en de Spekgarde gaan deze dag 
dweilen. Er wordt een bezoek gebracht aan Ootmarsum, daarna aan andere verenigingen en 
aansluitend wordt er bij Tante Sien stamppot gegeten. Vervolgens wordt er bij de Residentie 
door de Raad van elf en Dansmariekes een ludieke proclamatie voorgedragen. Er wordt een 
deel van het repertoire gespeeld, een polonaise gelopen en er is volop gezelligheid. Tot slot 
wordt er rond 21.00 uur bij Residentie Bolscher de bok verbrand en is dan ook echt alles afge-
lopen. Maar voordat alles zover is, gaat er 's ochtends nog een hele traditie aan vooraf bij de 
Spekgarde.  

Leo, in het carnavalsweekend loop je in het 
tenue van CV Hezingen-Hooidijk of in het 
nette pak met de steek op, maar deze  
ochtend fungeer je als kok? Klopt dat? 
 
Ja, dat klopt. Op deze dag is het de traditie 
dat de Spekgarde schweinehaxe en de 
Hoogheden eieren gaan eten. En “ja, dan 
muj oe wa as kok aanbieden.” De hooghe-
den krijgen van ons  op zeer ludieke wijze 
een uitsmijter aangeboden.  Maar het is niet 
zomaar een uitsmijter. De uitsmijter wordt  
gepresenteerd op een grote saladeschaal 
met een paar “snee stoet“, goed wat beleg 
en 5 eieren er bovenop. “Dus doar bint ze 
wa em drok met”.  
  

Hoe is deze traditie zo ontstaan en waarom 
wordt er juist schweinehakse gegeten?  
 
Het is allemaal een “zet len” al begonnen bij 
Johan Lansink. Hij was in 1994 Sik van  
Clemens Bekhuis. Daar heeft een clubje van 
de Spekgarde toen de dinsdag na Rosen-
montag bloodkook en leverworst gegeten. 
Een paar jaar later, in 2001, toen Johan 
Prins was en ik zijn Sik, hebben we deze 
traditie weer opgepakt. We hebben toen 
met een heel stel oud Prinsen weer  

bloodkook en leverworst gegeten. Wim 
Oosterik had namelijk al bloedworsten van 
een meter lang, haha! “Ja, en dan bint beste 
dei-jers” Een jaar later gaf Jannie Busscher, 
drijfveer hiervan, aan dat wij met z’n allen 
bij hem moesten komen. Hij is toen begon-
nen met het inbrengen van schweinehaxe. 
En zo is deze traditie voortgezet. Maar elk 
jaar werd de ploeg steeds groter. Dus op 
een gegeven moment moesten we verkas-
sen. Zodoende zitten we nu met het hele 
spektakel de laatste jaren bij Hermboer op 
de deel (Fam. Weersink). 
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        GALA-AVONDEN 2015 
 
Het was weer 3 avonden volle bak in het Eschhoes bij de gala-avonden van de Spekscheeters. Na de 
opening volgden diverse optredens elkaar in een rap tempo op, zoals: Wat led oe, Back to the 70’s, 
Hofkoor, VDKFV, @Vass.nl, Sjefke, Lipdub, Dansmariekes, Natura 2000 en Mini van Puuske. Een  
prachtige avond vloog voorbij onder de strakke regie van Frank Koopman, Higri Rijsman en dankzij de 
medewerking van nog heel veel andere vrijwilligers. 
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’N OPTOCHT 
 

Zaterdag 6  februari is het dan weer zover, de jaarlijkse carnavalsoptocht. De deelnemers zijn 
 in te delen in de volgende categorieën: 

 Één- en tweelingen 

 Loopgroepen 3 t/m 20 personen  
(de wagentjes of karretjes die in deze cate-
gorie meedoen mogen uitsluitend lopend of 
door mankracht worden voortgebracht.) 

 Kleine wagens/grote loopgroepen  
21 personen of meer 

 Grote wagens  
 

Aanmelding en keuring 
Alle deelnemers, behalve de één- en tweelin-
gen, dienen zich voor 24 januari aan te melden. 
Graag aanmelden via de website, 
www.spekscheeters.nl of anders bij Marc Bos  
06-30726980. De grote wagens worden op 
maandagavond 1 februari gekeurd en van num-
mer voorzien. Deelnemers in de overige  
categorieën ontvangen in de week vooraf het 
startnummer.  
 
Opstelling 
Grote wagens dienen zich op te stellen op de 
Steenbrei (rijrichting Denekamperweg). Kleine 
wagens en grote loopgroepen dienen zich op te 
stellen in de Booijinkstraat evenals categorie 
loopgroepen 3 t/m 20 personen. Één- en twee-
lingen moeten zich opstellen op de Kloosterhof.  

Start 
De start van de optocht is om 13.30 uur. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwezig te zijn.  

Route 
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. 

Jury 
De jurering zal geschieden door een aantal onafhankelijke juryleden voor alle categorieën. 
 
 

Kijk op onze site www.spekscheeters.nl voor het optochtreglement 
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Nen goei’n  

spekscheeter, dut 

aait zie ‘n best 

Timo Heideman 

Vaak bie’j te bange... 

Arjan Masselink 

(Rieks) 

Hoe meer aj leegt,  

hoe meer aj mut  

onthoal’n 

Marike Reinders 

Super gaaf!!! 

Peter Hansté 

Nen goei’n  

loodgeeter, hef aait 

wat in de piep! 

Bjorn ter Haar 

Carnaval in Vass met 

de Hest’n, dan veul 

ik mie op ‘n best’n! 

Roy aan de Stegge 

Ik loat mie de kees, 

nich van de stoet 

et’n…. 

Linda Kempers 

(van ‘t Hoepel) 

Waj doat,  

do dat good!  

Ronny Booijink 

Met carnaval sta ik 

op non actief! 

Ursula Boerrigter 

(Zuster Ursula) 

Carnval is net mien 

nös, haal eroet, wat 

erin zit...  

Frank oude Luttikhuis 

Met ‘n donders mooi 

feest en ‘n hoop skik, 

bie’j te hoop weer 

een paar week’n dik! 

Jelco Paalhaar 

Met carnaval   

do ik een ei in de  

pan en dan geet d’r 

hels van... 

Sanne Veelers 

Nen goei’n  

Spekscheeter, geet 

lenger met dan  

allerbest’n Prins... 

Rob Grooterlaar 

Met carnaval en 

muziek is iedereen 

geliek 

Henk Wever 

Carnaval vier’n, 

 doa ik as ieder anne 

Anne Veldhuis 

Noar diss’n, weer 

nen friss’n... 

Arjan Blankenvoort 

Alles Palletti 

Laurens Bolscher 

“Glas half vol  

of half leeg?”  

Bestel gewoon een 

nieuwe! 

Rifka Schepers 

Dit joar kom ik via  

de kabelbaan de  

Spekscheeterstent 

in. 

Bert Dijkers 

Wel twee moal 

een wiel oetvindt, 

kan een fiets 

maken... 

Bennie Westerhof 

(Loshoes’n Bennie) 

http://www.spekscheeters.nl
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HOOGHEDEN 2015 
 

Afgelopen november rond de elfde van elfde was het voor Prins Conrad, Sik Gerald, Nar Siemen en 
Narrin Imke tijd om af te treden. Tijdens deze avond is het altijd de traditie om de hoogheden op een 
ludieke manier afscheid te laten nemen van hun regeerperiode. De 
hoogheden kunnen met plezier en genoegdoening terugkijken op 
een mooie tijd. Toch lijkt het alweer een tijdje geleden dat op  
zaterdag 8 januari 2015 Prins Conrad I bij Residentie Bolscher uit de 
spekkist kwam en het duo zich presenteerde aan als 41e Hoogheden 
van de Spekscheeters. Vanaf die dag is het programma voor Conrad 
en Gerald volop gaan draaien en kijken ze beide terug op een super 
mooi carnavalsjaar waarin zij het middelpunt waren.  
 
Tijdens alle carnavalsactiviteiten hebben Conrad en Gerald vooral 
veel gefeest, genoten, gelachen en waren ze volop op ‘n bieste, want 

hun motto van het 
afgelopen carnavals-
jaar was dan ook 
“Ok boeten de piste 
bej op ‘n bieste”. 
Ook Siemen en Imke hebben zich strikt aan hun spreuk 
gehouden, want wat hebben ze veel gefeest. Hun lijf-
spreuk was namelijk: “Wij houden van volleybal, scou-
ting en heel veel beesten, maar tijdens carnaval vooral 
van feesten! Alaaf!” 
 
 

 

LIJFSPREUKEN 

 

Onze nieuwe hoogheden van 2016 staan alweer 
klaar met hun lijfspreuk "Met dizze kearls van ’t 
kamp wödt carnaval dit joar gin ramp!", maar wat 
is eigenlijk het motto van onze eigen Spekscheeters 
en Spekscheeterinnekes, hoe gaan zij het  
carnavalsgebeuren tegemoet…..? 
 

Met de feestdaag, 

muj aait good  

happ’n, zodaj met 

carnaval wier volop 

kan rapp’n. 

Rendolf Rikmanspoel 

Met mekaar, 

 veur mekaar….. 

Krombachterteam  

Residentie Bolscher 

Nen goei’n  

Spekscheeter et nen 

goei’n tuffel ok  

zonder vlees... 

Stephanie Bekhuis 

Doat mer kalm an, 

dan doa ‘j a gek 

genog... 

Rick Lansink 

Loat goan…. 

Niek Spit 

Wacht niet op 

een mooie dag, 

maak er een! 

Eefje Steringa 
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Feesttent 
Vanaf dit jaar vindt het carnavalsfeest 
plaats in de feesttent aan de  
Denekamperweg op het terrein van de 
Fam. Groothuis, naast plusmarkt Droste. 

Prijzen optocht
Tijdens de optocht op zaterdag 6 februari zijn  
de volgende prijzen te behalen. 

 
                                                      Hoofdprijzen 

 
Grote wagens      € 300,00 
Kleine wagens/grote loopgroepen  € 160,00 
Loopgroepen 3 t/m 20 personen   €   90,00 
een- en tweelingen     €   25,00 
 

 
Versiering 
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.  
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DE DANSMARIEKES ZETTEN NOG ‘’EVEN’’ HUN BESTE BEENTJE(S) VOOR! 
 
Het omhoog gooien van de benen, spagaat en het arm in arm huppelen zijn herkenbare associaties die 
mensen vaak hebben als ze aan de dansmariekes denken. Maar de dansmariekes van Cv de Spek-
scheeters hebben ons de afgelopen jaren laten zien dat ze nog veel meer in hun mars hebben. De dans-
mariekes treden niet alleen op met de welbekende dansgarde, maar ook amuseren ze de mensen met 
hun showdans. De afgelopen jaren zijn: Merle Alberink, Birgit Lansink, Marlin Lammerink, Nienke Bels, 
Myrthe Alberink en Romy Bels het gezicht geweest van de vereniging. In de afgelopen jaren zijn ze van 
jonge tienermeisjes gegroeid tot volwassen dames, waarin ze steeds meer inspraak en ideeën kregen 
over hoe zij zich als dansmariekes willen neerzetten. De één is goed in het bedenken van pasjes, de an-
der is creatief met muziek en weer een ander bedenkt een leuke out-fit. Samen hebben ze de afgelopen 
jaren hun kwaliteiten en talenten gebundeld om steeds een mooier optreden neer te zetten.  Maar na 
meer dan 5 jaar komt er voor deze meiden een einde aan dit "gave avontuur", zo als ze zelf zeggen.  

Het nieuwe carnavalsseizoen is weer begonnen, hoe bereiden jullie je hierop voor? 
We gaan altijd bij elkaar zitten, zoeken uit 
wat voor thema we willen en zoeken hierbij  
passende muziek. 

Hoe ziet jullie takenpakket eruit? Wat 
wordt er allemaal van jullie verwacht? 
Meegaan naar elke carnavalsactiviteit en je 
leukste lach opzetten!   

Waar hebben jullie altijd het meeste zin in, 
waar kijken jullie echt naar uit? 
Carnaval Vasse en natuurlijk de gala’s. 

Elk jaar weer nieuwe liedjes, danspasjes, 
kleding en make-up bedenken en uitzoe-
ken? Hoe gaat dit allemaal in z’n werk?  
We hebben 2 hele leuke begeleidsters,  
Sabine olde Olthof en Wendy Rikhof.  
Zij helpen mee met het bedenken van danpasjes, kleding en make-up. Maar we bedenken ook veel zelf.  

Jullie oefenen veel, hoe ziet zo’n oefenavond eruit?   
In het begin van de zomer komen we elke dinsdagavond in ’t Eschhoes bij elkaar. We oefenen dan van 8 uur tot 
ongeveer half 10, maar wanneer de carnaval dichterbij komt gaan we over op 2 oefenavonden in de week. Tijdens 
deze avonden oefenen we de danspasjes. Wanneer de pasjes er strak genoeg inzitten, gaan we verder met de cho-
reografie. En natuurlijk is er tussen door tijd voor: appen, weekend bespreken, bijkletsen en natuurlijk veel lachen. 
 
Het dansmariekesconcours in Fleringen. Een jaarlijks evenement waar jullie De Spekscheeters vertegenwoordi-
gen. Hoe schatten jullie je kansen dit jaar in?  
Nou, we doen dit jaar voor het eerst mee met de senioren. We verwachten er niet zoveel van.  

Voordat jullie optreden. Hebben jullie nog een warming-up of andere speciale rituelen? 
Haha, voordat we de polka gaan doen, strekken we heel vaak onze benen. Voorafgaand aan de andere dans wensen 
we elkaar succes en doen we een groepsknuffel.  

Helaas dit jaar jullie laatste carnavalsseizoen, gaan we  jullie (ooit) nog terug zien op het podium of in een andere 
functie binnen de carnavalsvereniging? 
Tot nu toe weten we nog niet of jullie ons terug gaan zien op het podium. De tijd zal het leren.  
 
Aan wie gaan jullie het stokje doorgeven?  
Dit is nog niet helemaal bekend bij ons.  
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WIE RAADT DE PRINS? 

Zaterdag 2 januari hebben de nieuwe hoogheden voor het aankomende carnavalsjaar zich voor het 
eerst gepresenteerd aan het publiek. Voor het zover was, was er de mogelijkheid om via een “Wie 
raadt de prins formulier” de 42e hoogheid te raden. De prins werd 4 keer geraden. Uit alle goede  
antwoorden is tijdens het Prinsenbal een formulier uit de steek gehaald. Leo Oude Luttikhuis was de 
gelukkige winnaar en ging met de hoofdprijs naar huis. De hoofdprijs was dit jaar een half varken van 
Slagerij Wim uit Tubbergen.  

Tijdens het prinsenbal werden de cryptische  
omschrijvingen uitgelegd. 

 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Beiden zetten zich in om de jeugd bij  
diverse activiteiten te betrekken en Prins 
Peter I was in zijn jeugd ook al eens Jeugd-
prins in Borne.  

 Zo trots als een pauw. 
Een verwijzing naar het logo van  
Mijande Wonen.  

 Ze kwam’n te hoop an. 
Ze kwamen beide in dezelfde periode aan de Kottinkkamp te wonen.  

BEZOEK AAN ZIEKEN EN BEJAARDEN 

Ook dit jaar brengt onze hoogheid Prins Peter I en zijn Secretaris Martijn een bezoek aan de zieken en 
bejaarden in onze parochie. 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 3, donderdag 4 en vrijdag 5 februari.  

 


