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              ‘N OETSCHEETER 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking op 25 februari zal in de feesttent weer 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’. 
 

Vorig jaar was Arnold Koopman ‘n Oetscheeter. Arnold is 
de man die “altied een good humeur hef” en ontzettend 
veel voor het dorp doet. Arnold zat in de feestcommissie 
ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de kerk 
(1990); in 1998 zat hij in de organisatie rondom het 75-
jarig jubileum van St. Cecilea en was actief binnen de 
toneelvereniging, voetbalvereniging en 
Pareldagencommise. Binnen de carnavalsvereniging De 
Spekscheeters heeft Arnold verschillende functies vervuld: 
bestuurslid, penningmeester, Vorst en niet te vergeten als 
Prins. Momenteel trekt hij als voorzitter de kar binnen het 
stichtingsbestuur van ’t Eschhoes.  

 

       PRINS GERALD I & SECRETARIS MARC  
  WENSEN U EEN FIJNE CARNAVAL  
                                        EN ZIEN U GRAAG OP…... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
8 februari bekendmaking Schoolprins en Schoolprinses 

9 februari gala-avond 19.30 uur 
10 februari gala-avond 20.00 uur 
11 februari gala-avond 20.00 uur 

17 februari schoolcarnaval  
22, 23, 24 bezoek aan zieken en bejaarden  

24 februari Noaberavond  
25 februari optocht 

  27 februari Rosenmontag  
Redactie: Marlon Beld 
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“WEL WÖDT?” 

 
Een veelgehoorde vraag in het Spekscheeterslaand. De laatste paar weken van het oude jaar 
kregen we middels cryptische omschrijvingen steeds meer te weten over het nieuwe duo. 
Hierdoor begonnen steeds meer mensen te gissen en te speculeren naar het 43e duo. Menig 
Spekscheeter en Spekscheteerinneke boog zich 
over de Prinsenlijst. Hier en daar werd een 
weddenschap afgesloten en weer een ander 
lette op het gedrag van de “mogelijke” Prinsen.  
 
Tijdens het Prinsenbal op zaterdag 7 januari jl. 
werden de nieuwe Prins en zijn Secretaris 
bekend gemaakt. Rond 20.30 uur was de zaal 
bij Residentie Bolscher al goed gevuld, 
waardoor het spektakel kon losbarsten. Door 
middel van een zogenaamde kahoot 
(interactieve quiz), waar iedereen in de zaal 
met een mobieltje aan mee kon doen, werd 
aan de hand van een aantal vragen een tipje 
van de sluier opgelicht wie de nieuwe Hoogheden zouden worden van De Spekscheeters. De 
aanwezigen hadden elke keer de keuze uit vier mogelijkheden. Het begon met een vraag over 
de 1e bijeenkomst van de Hoogheden: Wat namen ze mee? 1 Krat bier; 2 kratten bier; 3 
kratten bier of een appeltaart. De verdere vragen gingen met name over de cryptische 
omschrijvingen en waar de eerste plannen werden gesmeed. Vervolgens kwam Secretaris 
Marc Rijsman als eerste uit de beruchte spekkist tevoorschijn. Eén van de laatste vragen was 
natuurlijk wie de nieuwe Prins zou worden. Uiteindelijk werden de schijnwerpers gericht op 
Gerald Busscher, die schijnbaar onbewogen zijn deuntje meespeelde bij de hofkapel, De 
Spekhest’n.  
 
“Dizz’n Carnaval houwt we met meka op de trom” is de spreuk waarmee Prins Gerald I en 
Secretaris Marc dit jaar gaan regeren over het Spekscheeterslaand. Beide Hoogheden wonen 
aan de DKW (Denekamperweg). De carnavalsvereniging die dit jaar ook nog eens haar 22-
jarig jubileum viert.  
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   BESTE SPEKSCHEETERS EN SPEKSCHEETERINNEKES, 

Het is weer zover…. We maken ons op voor het carnaval 2017. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang; de feesten en activiteiten zijn tot in de puntjes geregeld; het draaiboek van 
de gala is klaar; er wordt nog een laatste hand gelegd aan de praalwagens en menig 
carnavalsvierder haalt zijn outfit weer voor de dag.  

Maar voordat we gaan hossen, springen en dansen wordt u middels dit krantje bijgepraat 
over de ins en outs van carnavalsvereniging De Spekscheeters. Wij hopen dat u door het 
lezen van “De Spekproat” zin krijgt in het carnaval, zodat wij u kunnen begroeten op een 
van onze fantastische activiteiten of feesten.  

    Redactie Spekproat en bestuur Carnavalsvereniging De Spekscheeters  

      

     VOORWOORD  
 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ben ik nog maar een paar weken verwijderd 
van mijn burgemeesterschap van de gemeente Tubbergen. Iets waar ik ontzettend naar 
uitkijk. Tubbergen is een mooie gemeente en de inwoners vormen een hechte 
gemeenschap met elkaar, maar ook in de dorpen afzonderlijk. Het verenigingsleven draagt 
hier uiteraard aan bij: sportverenigingen, 
muziekverenigingen en natuurlijk ook de 
carnavalsverenigingen. Carnaval leeft ontzettend 
binnen de gemeente Tubbergen. Dat blijkt alleen al 
uit het feit dat vrijwel elk dorp niet één, maar 
meerdere carnavalsverenigingen heeft. Vele uren 
wordt met man en macht gewerkt aan prachtige 
wagens en schitterende kostuums, alles om het 
publiek te verwonderen. Een bijzonder mooie 
traditie die gekoesterd moet worden.  

Ik ben opgegroeid in Oud Lutten. Dit dorp was 
voornamelijk protestant, hoewel ik wel Katholiek opgevoed ben. Carnaval werd in onze 
streek maar op heel bescheiden schaal gevierd. Wij hebben daar nooit aan meegedaan. 
Zelf ben ik dus geen carnavalsvierder, tenminste nóg niet. Ik houd echter wel van een 
feestje op zijn tijd, dus ik kijk er ontzettend naar uit om het echte carnaval te leren kennen. 
Ik ben zeer benieuwd naar de prachtige praalwagens en fraaie kostuums in de optochten, 
maar ook naar de gala-avonden. Ik laat mij graag verrassen door dit kleurrijke feest. 

Ik wil iedereen dan ook een bijzonder feestelijk carnaval toewensen. Uiteraard sluit ik af 
met de carnavalsgroet: ALAAF! 

Wilmien Haverkamp-Wenker 
 
Toekomstig burgemeester Tubbergen 
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Niet alleen zieken en bejaarden krijgen tijdens deze bezoeken een onderscheiding. Ook is het een 
goed gebruik, dat de pasgeborenen een bezoekje krijgen van de hoogheden. In de beginjaren was dit 
een bloemetje. Inmiddels is dit geschenkje veranderd in een 
spekscheeterrompertje.  

oud-prinsen en oud-secretarissen vertellen altijd met veel 
enthousiasme over hun geweldige carnavalsperiode. Meestal wordt 
dan ook het zieken-en bejaardenbezoek beschreven. Zo ervoeren oud-
prins Peter en oud-secretaris Martijn dit ook. Zij gaven aan dat het 
zieken- en bejaardenbezoek heel bijzonder is, omdat de mensen het 
echt leuk vinden als je langskomt, een praatje maakt en oprechte 
interesse toont. Dit levert erg mooie, grappige een ook ontroerende 
momenten op. Vooraf zagen Peter en  Martijn wel een beetje op tegen 
de bezoeken. Maar dat was geheel onterecht, de mensen kijken uit 
naar het bezoek en de gesprekken lopen vanzelf. Het is fantastisch om 
te zien dat de begeleiders bij sommige, door jaarlijks bezoek, kind aan 
huis zijn, waardoor de hele club enthousiast wordt onthaald.  

Het afgelopen jaar werden er ongeveer 80 bezoekjes afgelegd, gepaard 
gaande met de nodige hapjes en drankjes. Kortom een gebeurtenis die bij elke Prins en Secretaris een 
onvergetelijke indruk achterlaat.  

 
DE PRINSENWAGEN  

 
Na jaren van trouwe dienst hebben we besloten afscheid te nemen van de bestaande Prinsenwagen. 
Vernieuwend, moderner en verfijnder moest het zijn. Dus met deze gedachte ging de Raad van Elf naar 
het bestuur en naar onze penningmeester Mark Scholten Linde. 
 
Na een weloverwogen besluit kwam Mark met een positief besluit. Er kwam budget voor de nieuwe 
Prinsenwagen. De Raad van Elf vergaderde regelmatig en intensief in de knalhutte (buitenverblijf RV11) 
van Richard, over deze ingrijpende vernieuwing. Raad van Elf lid, Alfons van de Smit bood zijn schuur 
aan om de moderne Prinsenwagen te stallen.  
 
Aan de wagen werd geschaafd, geverfd, getimmerd, kortom er werd hard gewerkt en nog eens flink 
geëvalueerd. Uiteindelijk zou de wagen gestald worden op de afgesproken plek, maar er was een 
probleem. De eerder opgenomen maten klopten niet. Was de wagen gegroeid? Was de schuur 
gekrompen? Of te laat op de avond de maten 
opgenomen? Het ging maar om 10 centimeter, 
maar het was teveel. De wagen kon niet in de 
stalling…... 
 
De Raad van Elf vond de topoplossing, door de 
banden van de wagen leeg te laten lopen en de 
schuur lichtelijk aan te passen. Ondanks al het extra 
werk met deze nieuwe wagen, heeft de Raad van Elf 
nu meer tijd voor gezelligheid en vergaderen in de 
knalhutte. We hopen nog lang van deze 
Prinsenwagen te morgen genieten.  

 
 

2004 Prins Arnold, Sik Peter en Johan Groothuis 

Johan kreeg tijdens het bezoek de nieuwe cd van De 

Spekscheeters aangeboden. Als zelfs na 40 jaar nog 

steeds de liedjes gezongen worden die hij heeft 

gemaakt, dan neem je daar je petje voor af. 
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   BIJZONDERE TIJDEN, BIJZONDERE BEZOEKEN……... 
 
Carnaval is een feest voor jong en oud. Een feest waarbij er niet alleen wordt gefeest, gedronken en 
gek wordt gedaan, maar een sociaal gebeuren waarbij iedereen betrokken wordt.  Al vanaf de 

beginjaren brengen de Prins, zijn Secretaris en enkele andere 
“hoogwaardigheidsbekleders” van carnavalsvereniging De 
Spekscheeters een bezoek aan zieken en bejaarden uit Vasse, 
Mander en Hezingen. Ook de Vassenaren die in zieken-, verpleeg- 
of verzorgingshuizen verblijven worden niet vergeten. De auto 
wordt volgeladen met attenties en zo gaat men een aantal dagen 
op pad. Voor een 
gezellig bezoekje of 
om de mensen een 
hart onder de riem 
te steken.  

 
In de beginjaren ging Vorst Hendrik Geerdink (Kösters 
Hendrik) vaak mee als begeleider. En eerlijk is eerlijk: 
voor veel mensen was Hendrik in die dagen veel 
belangrijker dan de Prins. Het was dan ook vaak een 
grote teleurstelling voor hen als Hendrik er een keer niet 
bij was. Hendrik wist ook overal de weg, tenminste dat 
dacht Hendrik. Regelmatig klonk de typische stem van 

Hendrik dan 
ook in de 
auto: “Hier 
is ’t nich, ie 
mut mer 
eff’n 
dreeij’n”! 

Bejaarden 
ouder dan 
85 jaar 
krijgen een 
bezoek van 
onze 

hoogheden. De oudste inwoner die ooit een bezoek 
heeft gekregen was Herm(an) Oude Vrielink op Rietboer 

(riet)Herm. Ben Hansté bezocht hem in 1979 als laatste 

Prins. Herman was toen ruim 95 jaar oud. De lijfspreuk 
van Riet Herm was “Vedan, zolang as ’t kan”. Herm hield 
er het gebruik op na om elk jaar tijdens het bezoek van 
de Prins en Secretaris een ‘couvak’(envelop) met inhoud 
te overhandigen aan de Hoogheden. Dat waren nog eens 
bijzondere tijden. 

1985 Prins Theo met baby Karin Nijhuis 

1988 Prins Bennie , Sik Arnold, Henkdrik Geerdink en baby Thijs Lansink 

1989 Prins Jannie,  Sik Frans  

met de tweeling Walter en Stephan Kemna 

1998 Prins Harrie, Sik Grego bij Anita Scholten met baby Christel Scholten (Haarle) 

1997 Prins Clemens en Sik Ronny en gevolg bij Santje Pegge 
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    PRINS GERALD  I 

 
Mijn naam is Gerald Busscher. Ik ben 38 jaar en getrouwd met Mirelle. Wij hebben 2 
kinderen, een zoon Teun (3) en dochter Lot (1). Ik ben 
woonachtig aan de Denekamperweg in Vasse, dit nu al 38 
jaar. Mijn beroep is schilder. Het vak heb ik geleerd bij 
“Tuutn Herman” (Herman Booijink). Na een aantal jaren in 

het schildersvak gezeten te 
hebben, heb ik een switch 
als vrachtwagenchauffeur 
gemaakt. In 2011 heb ik 
toch weer de overstap als 
schilder gemaakt en ben 
toen gestart als ZZP’er. Dit 
doe ik nu al weer jaren met 
veel plezier.  
 
Ik ben van jongs af aan 
opgegroeid met carnaval. 
Vanaf mijn zevende jaar ben ik als slagwerker al lid van 
hofkapel/dweilorkest De Spekhest’n. Ieder jaar tijdens de 
carnaval ben ik dus op pad met deze gezellige club. Ook ben 

ik in het jaar 1988 Nar geweest van de Mariaschool en De Spekscheeters. Tevens ben ik lid 
van CV DKW, dit momenteel alweer 22 jaar. Het was voor mij een grote eer dat Marc en ik 
dit jaar als duo werden gevraagd om Prins en Sik van De Spekscheeters te worden. Deze 
plannen werden namelijk  jaren geleden in Oostenrijk gesmeed. Tijdens feestjes kwam dit 
onderwerp weer vaak ter sprake.  
 
Ik kijk er erg naar uit om het carnavalsjaar 
2017 als Prins te vieren, we maken er met 
elkaar een knallend jaar van. We zijn 
carnavalsvereniging De Spekscheeters dan 
ook erg dankbaar dat ze ons in het 
jubileumjaar van de DKW gevraagd 
hebben voor deze eervolle taak. Wel 
willen we onderstrepen dat we bovenal 
Prins en Sik willen zijn van alle 
Spekscheeters! Vandaar ook onze spreuk; 
dizzn carnaval howt we met meka op de 
trom! We verheugen ons op een prachtig 
carnavalsseizoen!  
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      SECRETARIS MARC  

Ik ben Marc Rijsman, Secretaris van Prins Gerald de 
1e. Ik ben 43 jaar en gelukkig getrouwd met Higri 
Rijsman-Hindriksen. Samen hebben we 2 kinderen, 
Jeli is een meisje van 7 en Wian is een jongen van 
bijna 4. Toen ik anderhalf jaar oud was ben ik met 
mijn ouders, Wim en Lien op het ouderlijk huis van 
mijn moeder aan de Denekamperweg 177 in Vasse 
komen wonen. In 2010 ben ik hier samen met mijn 
gezin na een grondige verbouwing opnieuw komen 
te wonen. In het dagelijks leven ben ik 
vrachtwagenchauffeur bij Hans Plegt Transport in 
Langeveen. Vroeger reed ik veel internationaal, 
maar sinds de kinderen er zijn ben ik over het algemeen rondom de kerktoren te vinden, 
met af en toe nog eens een uitstapje naar het buitenland. Mijn hobby's zijn met mijn oude 
trekker of brommer door onze prachtige omgeving toeren. Bovendien vind ik het leuk om 
de kinderen dan mee te nemen en op deze manier kennis te laten maken met al het moois 
dat deze streek te bieden heeft. Verdere hobby's zijn op vakantie gaan en lekker eten.  
 
Het was jaren geleden op een van deze vakanties dat de basis werd gelegd voor Gerald en 
mij als carnavalsduo. Toen ik samen met mijn vrouw op weg was naar een vakantie in Italië 
eindigden we 's avonds in een hotel in Mayerhofen. Tijdens de Pareldagen, voorafgaande 
aan deze bewuste zomer, hadden Gerald en ik samen een paar biertjes gedronken. We 
hebben het toen over de vakantie gehad en ik kon me nog vaag herinneren dat hij had 
verteld dat ze samen met vrienden van plan waren om naar Oostenrijk te gaan. Toen wij aan 
het einde van de middag voor onze tussenstop een hotelletje hadden gevonden ergens in 
het Zillertal, besloot ik er een telefoontje aan te wagen. Gerald nam op en ik vroeg waar hij 
was, "in Mayerhofen" was zijn antwoord. Ik vroeg of ze tijd en zin hadden om samen een 
biertje te drinken? "Volgens mie hej mie nig good verstoan of wa? We zitten in 
Mayerhofen!", sprak Gerald,  waar ik vervolgens op zei: “Ik heb je prima verstaan, daar 
zitten wij ook.” Wat volgde was een legendarisch gezellige avond samen met Gerald, 
Mirelle, Tom en Moniek Koopman en Niek en Leonie Koopman. Na deze vakantie kwamen 

Gerald, Mirelle, Higri en ik met enige regelmaat 
bij elkaar om de leuke herinneringen op te halen. 
Ook gingen we vanaf deze tijd zo eens per jaar 
samen uit eten. Tijdens een van deze etentjes 
werd de afspraak gemaakt dat als een van ons 
tweeën ooit zou worden gevraagd om Prins te 
worden de ander Sik zou worden. Afgelopen 
zomer was het zover en na een kort overleg met 
de vrouwen was het antwoord al snel duidelijk! 
"Dat mut duurgoan!" klonk het eensgezind.  
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Patrick Rolefes (33) sinds 2009 buut’nreedner 

Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Marc Rijsman, omdat wij toch wel een beetje dezelfde humor hebben. 
Meeste respect voor.. Mijn pa Tonny Rolefes. Mooiste feestje tijdens carnaval.. De zondag na de gala ook wel 
‘kleine gala’ genoemd. Samen met alle gala-medewerkers bij Kokkie in het voorcafe. Tijdens deze dag voelt 
niemand meer een druk en de stress is verdwenen en dan komt alle ontlading en voldoening. Nog speciale 
gebruiken/rituelen.. Ik ben altijd heel zenuwachtig en loop dan achter de schermen heen en weer terwijl ik de 
tekst nog keer doorneem. Ik kan mij nog goed herinneren.. Toen pa nog dorpspolitiek deed samen met Coen 
Lenferink (Puk & Muk). Tijdens de buut kwamen de foto’s via een diaprojector, die op de linkerwand in de zaal 
hing, op het scherm. Deze dia’s stonden altijd op volgorde, maar er waren altijd grappenmakers die ’s avonds na 
de gala een paar dia’s omwisselden. Ik mocht dan ’s middags voor de volgende gala soms mee om te kijken of ze 
nog op de goede volgorde stonden. Wanneer drink je het eerst glas bier.. Ik drink voor mijn buut een paar pilsjes. 
Je beste buut.. De Sinterklaasbuut. Favoriete avond.. de donderdag. Wat denk je voordat je het podium 
opgaat.. Waarom doe ik mij dit zelf weer aan! Wanneer ben je tevreden.. Als ik reacties krijg, dat ’t weer een 
super mooie gala is. Wat verbaast je.. Clemens Kempers, hoe perfect hij de gala avond aan elkaar praat. Echt 
petje af! 

 
Saskia Hansté – Kamphuis (35) sinds 2005 toneeldame voor op– en afbouw  
Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Blunders op het podium, die de zaal niet door hebben. Meeste 
respect voor.. Voor alle artiesten omdat ze, ondanks dat ze elke avond weer vol spanning en zenuwen het 
podium betreden, weer een  geweldige buut neerzetten. Mooiste feestje tijdens carnaval.. Zondags na de gala 
(after gala)bij Kokkie, geniaal wat er dan allemaal weer voor teksten boven tafel komen, en de ontspannen 
gezichten te zien na een goede afloop. Nog speciale gebruiken/rituelen.. Ik loop voordat de eerste artiest opkomt 
alles na, is alles aanwezig, bijv. “Zit de proclamatie goed om op de rol”. Ik kan mij nog goed herinneren.. Dat Bert 
Hofman die altijd heel rustig was, als punkie in de finale het podium op kwam. Dit was tijdens zijn laatste gala-
avond dat hij de leiding had, geweldig! Wanneer drink je het eerste glas wijn.. Als de laatste artiest op het 
podium staat, is ‘de traditie’ dat we achter de schermen een glas bier of wijn heffen, voor weer een geweldig 
verloop! Beste buut.. Dat is niet zo moeilijk, dat is toch echt de buut Jägermeister van onze Sik Marc! 
Favoriete avond.. De donderdag is altijd afwachten hoe het publiek reageert, hoe alles verloopt, de zaterdag is 
alweer de laatste avond, dus dan ga ik voor de vrijdag, is vaak ook het beste publiek. Wat denk je voordat de gala
-avond(en) begint….Elke avond denk ik: Hopelijk wordt het vanavond weer een succes, en krijgen de artiesten 
de aandacht en het applaus dat ze verdienen. Wanneer ben je tevreden…Als ik, voor de buut start, alles op de 
goede plek heb liggen/staan. Dat de artiest hierdoor gewoon zijn ding kan doen. Wat verbaast je.. Dat we met 
elkaar elk jaar weer een schepje erboven op kunnen doen, zodat er ook buiten Vasse ook word gepraat over een 
geweldige gala in het Spekscheeterslaand Vasse. 

 
Arjan Blankenvoort (22) sinds 2016 nieuw talent 

Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Marc Rijsman, elk jaar lig ik weer krom van het lachen. 
Meeste respect voor.. Patrick Rolefes, dat hij er vorig jaar toch stond en het zo geweldig deed. 
Mooiste feestje tijdens carnaval.. De gehele optocht dag in Geesteren met CV Mander en de afterparty’s na de 
gala-avonden met iedereen. Nog speciale gebruiken/rituelen.. Voor de tijd drinken we nog even een paar koude 
pintjes met de Young Ones, een goede voorbereiding is het halve werk. Ik kan mij nog goed herinneren.. Dat ik 
tijdens m’n eerste gala voor de eerste keer het podium op sprong, een heel apart gevoel maar ook een erg leuke 
herinnering.  Wanneer drink je het eerste glas bier.. Bij binnenkomst in het artiestencafé op donderdagavond.  
Je beste buut… Iedereen was razend enthousiast over ons optreden van vorig jaar, dat was echt super gaaf!  
Je favoriete avond... Eigenlijk was vorig jaar elke avond zeer geslaagd, vandaar dat ik geen echte voorkeur heb.  
Wat denk je voor dat je podium opgaat.. Verstand op nul zetten, gas geven en vooral genieten! Wanneer ben 
je tevreden.. Als het publiek ervan heeft genoten, want daar doen we het uiteindelijk toch voor. Wat verbaast 
je.. Het heeft mij verbaasd hoe gezellig en hoe hecht deze galagroep is, dat had ik vooraf nooit verwacht. 
Iedereen helpt elkaar, staat voor elkaar klaar en samen proberen we er een geslaagd galaweekend van te maken. 

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. 
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Marcel Pol (45) sinds 2003 Licht en geluid 

Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Billie Meeste respect voor.. De mensen die altijd op tijd zijn. Mooiste 
feestje tijdens carnaval.. Carnaval is één groot feest. Nog speciale gebruiken/rituelen.. Blaas goed leegplassen 
Ik kan mij nog goed herinneren.. Dat een 1000 watt lamp een groot gat in een theaterdoek brandde tijdens de 
gala. Wanneer drink je het eerste glas bier.. Direct na de gala of soms onder de laatste buut. Beste buut.. Mirelle 
Scholten Linde met Kearls. Je favoriete avond.. Geen verschil in de avonden. Wat denk je voordat het begint.. 
Loat goan. Wanneer ben je tevreden.. Wanneer iedereen na afloop met een tevreden gevoel een biertje of 
wijntje drinkt. Wat verbaast je.. Hoeveel bier de Raad van Elf voor/tijdens de gala kan drinken zonder uit de bak 
naar het toilet te gaan. 

Frank Voshaar (37) sinds 2006 buut’nreedner dorpspolitiek (m.u.v. 2013, 2014, 2015)  
Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Heel veel verschillende dingen. Ik vind vooral de ‘moeilijkere’ grappen 
van Patrick Rolefes en Marc Rijsman geweldig. Ook de 1e ‘onwieze’ buut van Mirelle vond ik geweldig. 
Meeste respect voor.. Alle vrijwilligers die enorm veel werk verzetten om de artiesten te laten ‘schitteren’. 
Heel veel werk wordt niet gezien en daardoor niet altijd evenveel gewaardeerd. Mooiste feestje tijdens carnaval.. 
de ouderwetse zondagmiddag ‘kleintje gala’ met ongecensureerde buuts. Nog speciale gebruiken/rituelen.. Niet 
echt. Ben wel een control freak. Alles checken of het wel aanwezig is. Vaak ruim op tijd aanwezig (veel te vroeg)  
Ik kan mij nog goed herinneren.. dat een keer de stroom uitviel, paniek, paniek. Volgens mij ging het om een 
defecte waterkoker. Wanneer drink je het eerst glas bier.. Na de koffie. Al wel voor de 1e buut. Maar wel 
gecontroleerd. Want buut 2 moet je ook scherp zijn. Is wel eens minder goed gelukt. Vooral in het oude Eschhoes 
was het achter soms erg gezellig tijdens de buuts. Je beste buut.. Ik denk het lied over Paula. Ik denk dat velen 
deze nog wel herinneren en deels kunnen meezingen. Ook vond ik de SpekscheeterFM erg gaaf. En hopelijk dit 
jaar onze nieuwe buut. Favoriete avond.. Heel wisselend. Donderdag heb je een goed luisterend publiek en is 
alles nog nieuw. Vrijdag is over het algemeen ook een zeer goede zaal. Er zijn jaren geweest dat ik de zaterdag 
minder vond, omdat de zaal rumoeriger was en dat veel van de dorpspolitiek al was uitgelekt. Hierdoor werden 
reacties minder spontaan. Vorig jaar was echter de zaterdag weer fantastisch. Wat denk je voor dat je podium 
opgaat.. Aan mijn 1e paar zinnen die ik moet zeggen. Wanneer ben je tevreden.. Als de reacties uit de zaal 
goed zijn. Wat verbaast je.. Hoe strak alles geregeld is binnen de gala, maar ook binnen de hele vereniging. Er zijn 
fantastische draaiboeken, waardoor alles bijna tot in de perfectie wordt geregeld. Kan een keer iemand niet, dan 
staat er iemand anders alweer klaar om het op te vangen. 

Frank Koopman (42) van 2002-2006 buut’nreedner en sinds 2006 regisseur  
Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Mooie dubbelzinnige opmerkingen. Meeste respect voor.. 
Tekstschrijvers, wordt vaak onderschat hoeveel werk het is en wat voor gave iemand moet hebben om dit iedere 
keer maar weer te bedenken. Mooiste feestje tijdens carnaval.. In verleden de zondag afterparty, tegenwoordig 
zaterdags na afloop als we kunnen terugkijken op een succesvolle gala en iedereen in feeststemming is. Nog 
speciale gebruiken/rituelen.. Feitelijk niet, memorystick met reservebestanden in de broekzak voor het geval 
dat. Ik kan mij nog goed herinneren.. Dat tijdens de gala in 2007, het jaar dat ik Secretaris was en vlak voor de 
gala alle stroom uitviel, later bleek dat dit kwam door de waterkoker in de artiestenruimte. En het jaar dat de 
DVD van boer zoekt vrouw vastliep. Op dat soort momenten sta je even machteloos. Wanneer drink je het eerste 
glas bier.. Iedere avond als de laatste artiest op het podium staat drinken we ons eerste biertje.  
Beste buut.. Zijn er teveel om op te noemen (echt waar). Vond zelf tijdens de gemeentegala in 2011 het 
optreden van Mirelle Scholten Linde subliem, de hele zaal plat gespeeld en een staande ovatie. Maar ook die 
zelfde gala de aankondigingen van Coen Lenferink en Marc Rijsman over ieder dorp waren geniaal. Als je kijkt wat 
we ieder jaar als Vasse op de plank brengen, qua gala daar mogen we echt enorm trots op zijn, diversiteit in de 
stukken en voor elk wat wils.  Prachtig ook om te horen dat zoveel mensen allemaal een ander optreden 
benoemen als topper van de avond. Favoriete avond.. Over het algemeen de zaterdag, iedereen zit lekker in z’n 
rol, weet wat ze moeten doen en iedereen is nog beter op elkaar ingespeeld. Wat denk je voordat het begint.. 
Genieten maar wel waakzaam zijn. Wanneer ben je tevreden… Als het publiek een mooie avond heeft gehad en 
zit te genieten tijdens de optredens .Wat verbaast je.. De saamhorigheid en vooral ook de gezelligheid in die 
dagen, van de opbouw tot en met de afbraak op zondag en het feestje na afloop bij Bolscher.   
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     PROCLAMATIE 

Wij, Prins Gerald I, bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders,‘n 43-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 
*  Eerst’n Nar van De Spekscheeters den ok Prins is wun’n. 
*  Veurloper en moathoaler van De Spekhest’n 
*  Specialist in slag- en striekwerk 

Met mien’n Secretaris: 
 
* Marc van Wim en Lien, van de Verkenbolscher, 
*  Chauffeur van alles wat rapt, knapt en knettert  
*  Oetsmieter van ‘n gala in Vass 

Wij deelt oe met: 
 
*  Dat toen bekend wunn’n dat ’t houtdorp op de Gazastrook wunn’n hoal’n, d’r voort 
 meerdere anvroag’n bint kumm’n veur het thema De Chinese Muur. Alaaf 
*  Wij onmeunig blier bint dat Hotel Tante Sien löp als vanoalds, want zölfs het ijshuuske is het 
 hele joar vol boekt. Alaaf 
*  Dat de nieje volleybalhoofdsponsor LEDnovate, veur de EschStars ne hele verlichting is. Alaaf 
*  Dat Marcel Hulskotte, den ne boerderij is begunn’n zunne melkrobot, op ‘t zölfde neer koomp 
 as Clemens Bekhoes al daag van ’t werk noar hoes fietst ….. zunne hulpmotor. Alaaf 
*  Dat van het nieje Eschveld völ gebroek wördt maakt deur de jeugd, mer dat in den grindbak 
 doar neust gen Jeu de Boules Bal te doan is. Alaaf 
*  Dat noe d’r ne vrouw in de gemeente Tubbig ’t heugste woord hef, we hopt dat de kearls van 
 ’n road d’r ok nog tuske kunt komm’n. Alaaf 
*  Dat we hopt dat SV Vasse ne verstaandige keus maakt met betrekking tut ‘t nieje   
 kunstgrasveld, want aj  doar op onderoet goat muj ne bes’n zet op de bloar’n zitt’n. Alaaf 
*  Dat wij verwocht dat de Steenbrei sowieso met ne grote waag met dut, aangezien Roelof de 
 Carnavalsloods dan wa kloar hef. Alaaf 
* Dat noe ‘n moathoaler van De Spekhest’n Prins is, wij d’r van oet goat dat zij nig onne de 
 moat goat spöll’n. Alaaf 
* Dat toen bekend wunn’n dat d’r ne frisse lichting Dansmariekes zol komm’n, Joene van 
 Ribbert d’r as de kipp’n bie was um zich an te meld’n bie de Road. Alaaf 
*  Dat wij d’r trots op bint, dat wij in het jubileumjoar van de DKW mögt regeer’n oawer het 
 hele Spekscheeterslaand. Alaaf 
 
Dit alles gedachtig oonz’n sprök: “Dizz’n Carnaval houwt wij met meka op de trom”. 
 

Doan te Vasse,  
De zeumde van de Loawmoand 2017 
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33 JAAR NAR EN NARRIN 

Wie wordt dit jaar het 33ste Narrenpaar van De Spekscheeters? Hoewel de bekendmaking 
pas woensdag 8 februari a.s. is weten wij het antwoord al: Niemand wordt het 33ste 
Narrenpaar! 

Na 32-Narrenparen heeft het bestuur besloten dat er een nieuwe titel wordt gegeven aan 
een jongen en meisje uit groep 8 die namens de Maria/Spekscheeters-school worden 
verkozen als voorlopers in het carnaval! Het nieuwe jeugdkoppel gaat voortaan het 
carnavalsgedruis in als ‘Schoolprins’ en ‘Schoolprinses’! De spiksplinternieuwe capes, steek 
en het kroontje liggen klaar om in gebruik te worden genomen.   

Jubileum  
Maar binnen carnaval is 33 jaar een jubileum en daar staan we uiteraard even bij stil. Door 
onder andere het benoemen van een Nar en Narrin, kregen kinderen een nadrukkelijke rol 
in het feest voorafgaand aan de vastenperiode. Het is mogelijk ook de reden geweest dat 
veel oud-narren en oud-narrinnen nog steeds actief betrokken zijn bij het 
carnavalsgebeuren binnen onze gemeenschap. Het waren maar liefst 64 personen die als  
11-jarige/12-jarige een bijzonder carnavalsjaar in deze speciale functie beleefden. Hoe 
hebben ze het ervaren en lopen ze nog steeds de polonaise? We laten een aantal oud-
narren en oud-narrinnen aan het woord. 

Prins Gerald I was de vierde Nar 
Misschien was het stiekem al de wens van onze Hoogheid Prins Gerald I toen hij in 1988 als 
11-jarig ventje in het Narrenpak naast Prins Bennie II mocht staan om ooit zelf te regeren 
over het Spekscheeterslaand? Of heeft zijn vader Jannie, de Hoogheid van een jaar later, 
hem geïnspireerd? Hij is in elk geval de eerste Nar die het allerhoogste binnen de carnaval 
bereikt heeft! John Nijhuis is daarnaast de enige die in 2011 als oud-nar de titel ‘Sik’ heeft  
bemachtigd. 

Terugkijkend op de 32-Narrenparen vallen er een aantal zaken op: Onze Sik Marc is de enige 
van de kinderen van oud-prins Wim I die niet zich niet in het Narrenpak heeft gehesen; zijn 
zusje Tanja was, in hetzelfde jaar als toen haar vader Hoogheid was, Narrin; het lukte 
broertje Erik Rijsman 9 jaar later ook om deze befaamde titel te dragen en de allereerste 
Nar in 1985, Mark Scholten Linde, beheert anno 2017 al jaren de financiën binnen de 
carnavalsvereniging als penningmeester.   

Henriëtte Lenferink droeg als eerste de titel Narrin en is nog steeds actief binnen de gala in 
Vasse. Net als oud-nar Frank Voshaar en sinds vorig jaar ook Jesse Kempers. De Narrinnen 
Tanja Rijsman, Merle Alberink en Romy Bels hebben als Dansmarieke menige polka’s op het 
podium gedanst.  
 
Heel, heel, heeeeel lang geleden…  
Hoe was het kindercarnaval verlopen als Ingrid Lummen geen verkering zou hebben 
gekregen met Johan Hamse? Nadat Johan zijn geboorteplaats Rossum verliet en zich in 
Vasse settelde maakte hij al snel samen met Ingrid deel uit van de Werkgroep  
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Dat de medewerkers goed voor de dag willen komen, blijkt wel uit hun 
hoge eisen en wat ze de laatste jaren wisten neer te zetten. De 
medewerkers willen graag origineel zijn, niet te lomp of platvloers, 
zichzelf steeds verbeteren, meegaan met de tijd, aansluiten bij de 
behoefte van het publiek en zich goed voelen bij het stuk, waarbij ze 
zichzelf niet uit het oog verliezen. Mede hierdoor ontstaat er een avond 
met veel verschillende optredens waarbij ieder gebruikt maakt van zijn 
eigen kwaliteit en talenten. De Vassenaren komen dan ook graag kijken 
naar wat de plaatselijke artiesten ten tonele brengen. Dat de Vassenaren 
daar ook iets voor over hebben blijkt wel uit de lange rij die dit jaar al 
rond 7.30 uur ontstond bij de kaartverkoop. Helemaal vooraan in de rij 
staat altijd ‘Freanske Veelers’, maar gaat zelf nooit naar de gala.  

Wanneer de wintermaanden weer bereikt zijn en de meeste Prinsen 
bekend zijn, begint de gemeenschap zo langzamerhand ook wakker te worden. Men realiseert zich 
dat het alweer bijna carnaval is. Veel Vassenaren zijn erg betrokken en vragen: “Al wier drok met ’n 
gala?”, “Zit dat verhaal van dinges d’r nog in?”, “Is d’r wa genog gebeurd van’t joar”. Het gonst dan 
van de geruchten over wat er allemaal gezegd en gezongen zal gaan worden. En men wordt soms 
een beetje bang om genoemd te worden. Wat voor de één een angst of een eer is, kan voor een 
ander misschien een teleurstelling zijn. Maar carnaval zou geen carnaval zijn zonder lachen en feest. 
Dus gelukkig zijn er nog genoeg blunderaars en 
pechvogels waar we later met z’n allen kostelijk om 
kunnen lachen en van kunnen genieten.  

En al die voorbereidingen en inspanningen hebben 
uiteindelijk maar één doel “de leu an ’t lach’n maak’n en 
ze ‘n mooin oamd bezorg’n”. En bij het schrijven van 
deze zin, moet ik mij excuseren voor de eerste zin. De 
gala-avonden zijn niet alleen voor onze Hoogheden, 
maar voor alle liefhebbers die carnaval een warm hart 
toedragen.  
 

Monique Veldscholten (33), sinds 2010 hofkoorzangeres  
Lacht tijdens de gala zelf het hardst om.. Het publiek  Meeste respect voor.. De dames en heren op het podium 
met een uit het hoofd gesproken buut. Mooiste feestje tijdens carnaval.. De afterparty van de gala (op 
zaterdagavond van het podium af en dan voor de laatste keer naar de kabaalruimte) en Rosenmontag 
Nog speciale gebruiken/rituelen.. Een dikke laag vette crème op het gezicht, zodat de schmink er ’s nachts nog 
weer af wil. De tas goed controleren of alles er wel in zit, zoals haarattributen, deo, geld en munten, alle kleding 
voor de 3 optredens + evt. attributen, extra panty’s enz. Ik kan mij nog goed herinneren.. Dat de sfeer onder de 
artiesten altijd zo gemoedelijk is. We maken echt SAMEN de gala. Iedereen wordt gewaardeerd, hoe klein of hoe 
groot zijn/haar rol ook is. De dingen die me bij blijven zijn ook eigenlijk de dingen die in eerste instantie mis 
gingen, op dat moment heel vervelend voor degene die het overkwam, maar achteraf hebben we er nog de 
meeste lol om. Wanneer drink je het eerst glas wijn.. Zo gauw de schmink er op zit en aangezien we als Hofkoor 
zijnde vaak als één van de eersten op het podium staan, is dat vrij vroeg. Je beste optreden.. De medley over het 
ziekenhuis vond ik tot nu toe nog echt de leukste om te doen. Favoriete avond.. vrijdag. Wat denk je voor dat je 
podium opgaat.. Kom op, dit doen we even. Wanneer ben je tevreden.. Als de uitvoering, techniek en het 
publiek allemaal doet wat ze moeten doen. Wat verbaast je.. Dat we met z’n allen altijd zo’n geniale avond in 
elkaar weten te ‘flansen’. Maanden aan voorbereiding, vergadering na vergadering, ideeën elke keer beter dan 
de vorige keer, twijfels, tijdgebrek in december, elkaar helpen met de buuts en optredens, generale bij Amsem… 
en dan aan het eind is alles nog mooier dan je zelf had gedacht! 
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DE GALA 

De gala, een geheel verzorgde avond die wordt aangeboden aan de Prins en Sik. Een vier uur durend 
showprogramma met veel vertier en vermaak en optredens van onze Spekgarde, het Hofkoor en de 
lokale buut’nreedners. Maar voordat het zover is, wordt er al maanden aan de voorbereiding gewerkt.  

Ze omschrijven zichzelf als ‘de galagroep’ een hele groep mensen die het creatieve brein is achter de 
gala. Het zijn niet alleen de regisseur en de buut’nreedners, maar ook de grime, artiestenbegeleiding, 

licht- en geluidtechnicus, tekst- en liedjesschrijvers, 
spreekstalmeester en alle andere mensen die meedenken met het 
hele gebeuren. Het hele jaar door hebben de mensen van de 
galagroep gezamenlijk een app. Alle leuke weetjes, foto’s en 
anekdotes komen ‘pliep, pliep’ zo je telefoon binnen. Maar onder 
die beruchte gala-app zijn er ook weer een aantal andere apps. 
Eentje waarbij de tekstschrijvers een kwinkslag geven aan al dit 
nieuws en eentje waarin alleen de dorpspolitiek naar voren komt, 
want daar mogen natuurlijk nog niet zoveel mensen iets van 
meeproeven. Het galaseizoen start altijd in de zomer met een 
brainstormsessie. Tien jaar 

geleden kwam het idee om met de medewerkers op een mooie 
zomerse dag een stuk te gaan lopen op de Galgenberg. Toen alle 
galamedewerkers daar op hun kont in het hoge gras zaten met een 
grasspriet in de mond, kwamen ineens de mooiste dingen naar 
boven. De één begon nog enthousiaster te praten dan de ander en 
zo was de brainstormsessie een feit. Eind september/begin 
oktober wordt er gestart met de eerste echte vergaderingen. Nou 
ja, vergaderingen...  Een agenda wordt nooit gemaakt, de 
aanvangstijd wordt nog wel eens overschreden en het vindt 
allemaal plaats onder het genot van een biertje bij de kachel van 
Amsen. Er zit natuurlijk wel een rode draad in het overleg, maar altijd in een gezellige en vrolijke sfeer, 
want iedereen doet het immers vrijwillig. De overleggen vinden eens in de twee à drie weken plaats. En 
als de gala’s dichterbij komen en er nog genoeg werk aan de winkel is, wordt er vaker afgesproken. 

De medewerkers hebben het liefst, zoals ze zelf zeggen, ‘vruchtbaar’ overleg. Een overleg met goede 
ideeën, goede teksten en waarbij er bruikbaar materiaal op tafel komt. Het bijhouden van leuke 
krantenartikelen, verhalen en anekdotes is nog niet zo moeilijk, maar er een mooi verhaal van maken 
wel. Veel mensen komen met de vraag “Is dat niet wat voor de gala?”. Dat zou zomaar kunnen, maar 
dan komt vaak de moeilijkheid: het verhaal moet grappig zijn; iedereen moet het snappen; er moet niet 
te veel uitleg nodig zijn en een beetje beeldmateriaal is altijd een leuke bijkomstigheid. En als klap op 

de vuurpijl moet het ook nog door de keuring komen. Want 
een goede buut is immers meer dan een aantal ‘bakken’ 
achter elkaar vertellen. Twee weken voor de gala, wordt er 
een soort van gala try-out gehouden. Dit is niet de generale 
repetitie, maar een lange avond bij Amsen waarbij we naar 
elkaars stukken kijken. De medewerkers moeten het stuk, 
helemaal uit hun hoofd voordragen aan de rest van de groep, 
volledig in kleding en met attributen. Tijdens deze avond 
worden dan de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ 
gezet.  
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kinderactiviteiten. Johan introduceerde, vanuit zijn positieve ervaringen in het dorp van ’n  
Lesten Stuuver, de Nar en Narrin. Daarnaast werd een heus Jeugd Carnaval Spektakel 
georganiseerd. Ingrid Hamse vertelt: “Henk Scholten, het aanspreekpunt vanuit De 
Spekscheeters, was meteen heel enthousiast. Wat waren we, de leden van de werkgroep, 
er druk mee maar het was het allemaal waard. Het organiseren van het Jeugd Carnaval 
Spektakel was een hele klus maar het gaf zoveel energie en 
kinderen konden hun creativiteit kwijt in de sketchjes, zang 
en het playbacken.” De oudste dochter van Johan en Ingrid, 
Mirte, werd geboren tijdens de generale repetitie van het 
Jeugd Carnaval Spektakel. Johan was die avond nog zo druk 
met het regelen maar was, na aandringen van Ingrid, 
gelukkig nog net op tijd bij de geboorte van zijn derde 
kindje. Annie Klaas noemde Mirte vanaf dat moment 
steevast  ‘het carnavalswichtke’. En of het zo moest zijn, in 
2002 werd Mirte Narrin. Het kindergala, dat een week na 
het ‘grotemensengala’ op hetzelfde podium kon worden 
gehouden hield er na tien mooie jaren mee op. “Jammer 
genoeg, maar het was behoorlijk arbeidsintensief en we 
hadden natuurlijk nog veel meer activiteiten te begeleiden. 
Maar de Nar en Narrin bleven gelukkig wel! ” 
Aldus Ingrid.  

De verkiezing van de Nar en Narrin was op de 
Mariaschool een grote happening. De spanning 
was elk jaar weer voelbaar. Ingrid: “Als ik 
samen met Marga Veer de school binnenliep 
dan riepen de leerlingen al: ooh, Nar en Narrin! 
We telden nog voordat de school uit was de 
stemmen en informeerden de ouders van de 
gelukkige tieners zo snel mogelijk”. In alle jaren 
is het éénmaal voorgekomen dat ouders het 
niet zagen zitten dat hun zoon Nar zou worden. 
Toen had nummer twee geluk. Ingrid: 
“Kinderen met broertjes, zusjes of 
buurkinderen in lagere klassen maakten vaak 
wel de meeste kans. Die lobbyden heel wat 
stemmen van hun klasgenootjes bij elkaar wat 
vaak een verrassende uitslag opleverde.” De 
allereerste kinderproclamaties werden 
geschreven door Andre Oude Luttikhuis, toen 
nog leerkracht van de Mariaschool. Vanaf 2012 
heeft de carnaval de organisatie van de 
verkiezing en het begeleiden van de Narren en 

hun ouders overgenomen van de werkgroep.  

      NARREN  & NARRINNEN 
1985 Mark Scholten Linde Henriëtte Lenferink 
1986  Stefan Meijer     Ellen Booijink 
1987  Dennis Masselink  Tanja Rijsman 
1988 Gerald Busscher  Judith Lansink 
1989 Ruben Braakhuis  Maria Scholten Linde 
1990 Martin Klaas  Brenda Bolscher 
1991 Frank Voshaar  Wendy Borggreve 
1992 Frank Weersink  Eefje Plegt 
1993 Bas Hamse  Annemarie Veldhuis 
1994  Jochem Houwing  Mandy Stevelink 
1995 Daan Hendriksen  Marloes Wichman 
1996  Erik Rijsman  Froukje Rikhof 
1997 Vincent Hövels  Francien Paalhaar 
1998 John Nijhuis  Anke Bebseler 
1999 Rick Lansink  Lotte Hendriksen 
2000 Dick Lansink  Loes Kamphuis 
2001 Bjorn Lansink  Mirjam Weersink 
2002  Mark Boerrigter  Mirte Hamse 
2003 Gijs Schutte  Daphne Weersink 
2004 Chiel Veer  Wieke Lansink 
2005 Bas Diepenmaat  Elke Tijkorte 
2006  Robert Blankenvoort Anne Veldhuis 
2007  Jordy Blankenvoort  Jasmijn Veer 
2008 Gijs Oude Luttikhuis  Mirije Hesselink 
2009 Emiel Bonke  Merle Alberink 
2010 Joe Droste  Romy Bels 
2011 Jesse Kempers  Britt Brager 
2012 Bart Nijmeijer  Hannke Scholten Linde 
2013 Loet Hannink  Elke Scholten Linde 
2014 Mart Kempers  Renske Schutte 
2015 Siemen Oosterik  Imke Tijink 
2016 Lars Wesselink  Lieke Bos 
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Optreden Tropical Brasil 1986 
De mooiste verklede kinderen 1987 

Het presentatieduo 1987 

Buut Mevrouw van den Duit 1985 

Het presentatieduo 1985 Optreden De hoedendans 1987 

Optreden Het autootje 1986 

Buut Graats en Hennik 1987 

Optreden Het uitzendbureau 1986 

Het jeugdhofkoor 1985 

Het jeugdhofkoor 1986 

Dansmariekes CV De Spekscheetrs 1985 

Optreden Trappelzakboogie 1985 

Optreden Vanessa 1985 

Buut Teunke den wonderdokter 1985 

Optreden Grease 1985 

Optreden Dolly Dots en Dolly Knots 1985 
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      JEUGDOPTOCHT 
 

Jongens en meisjes, papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s en alle anderen…… 
 
kom, in je leukste carnavalsoutfit, gezellig 
kijken naar de leukste en vrolijkste optocht: 
de jeugdoptocht. De optocht start op 
Rosenmontag 27 februari om 10.49 uur.  

De optocht is altijd heel divers, ontzettend 
creatief, actueel en het is een en al 
gezelligheid. 

Na de tijd is er in de feesttent volop feest 
met dj Polly. Voor een stukje entertainment 
wordt gezorgd en voor alle kinderen is er 
ranja met chips…... 

Kom jij ook? 

De optocht is bedoeld voor de jeugd van de gehele parochie Vasse tot en met een leeftijd 
van 14 jaar. Deelnemers moeten uiterlijk 10.30 uur aanwezig zijn. Het vertrekpunt is 
Manderseweg/Kloosterhof.  
 
Mechanisch aangedreven voertuigen, bestuurd door kinderen die deelnemen aan de 
optocht, zijn niet toegestaan en zullen worden uitgesloten van deelname!  
 
Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers van de “zaterdagoptocht” meedoen. 
Zij dingen uiteraard niet mee naar de prijzen. Natuurlijk zullen het (jeugd)muziekkorps  
St. Cecilia, hofkapel De Spekhest’n, Prins Gerald I, Secretaris Marc, de Schoolprins en 
Schoolprinses 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. 

        Prijzen jeugdoptocht 
       

        Eenlingen karretjes/groepen 

      1e prijs  € 25,00  € 50,00 
      2e prijs  € 20,00  € 35,00 
      3e prijs  € 15,00  € 25,00 
      4e prijs  € 12,00  € 20,00 
      5e prijs  €   8,00   € 15,00 
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     WIE RAADT DE PRINS? 
Zaterdag 7 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 43e Hoogheid te raden. De Prins werd 5 keer geraden. Uit alle goede 
antwoorden is tijdens het Prinsenbal een formulier uit de steek gehaald. Simone Silder 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. 

 ‘Midden in de huizenmarkt’: Prins en Sik hebben veel buren die in hun naam het woord huis 
hebben. Bij Prins Gerald in de buurt Bouhuis, Kamphuis, Oude Luttikhuis, Theehuis en het 
‘witte huis’en bij Secretaris Marc in de buurt Dijkhuis, Groothuis en Kamphuis. 

 Het steet um wa, Gerald was tijdens zijn basisschooltijd de Nar van De Spekscheeters.  

 De 1e van de 1e, De (carnavals)buurt DKW begint, komende uit de richting Ootmarsum bij 
Prins Gerald I en komende vanaf de kant Geesteren bij Secretaris Marc.  

 

     ELFDE VAN DE ELFDE 

“Met dizze kearls van ‘t Kamp wodt carnaval dit joar gin ramp”, was de lijfspreuk van  
oud-prins Peter I en oud-secretaris Martijn. 
De beide heren zijn woonachtig “op het 
Kamp” in Vasse. En tijdens de Elfde van de 
Elfde werd hier, door de Spekgarde, op 
ludieke wijze op ingespeeld. Tijdens deze 
avond is het altijd een traditie dat de Prins 
en zijn Sik worden ontdaan van hun kleding 
en regeertaken. De Spekgarde had voor 
deze twee ‘kampbewoners’ een setje echte 
kampkledij klaarliggen. En zoals iedereen 
wel weet zijn onze oud-hoogheden wel in 
voor een geintje. Daarbij willen zij ook 
graag officieel opgenomen worden in de 
Spekgarde. Niet alleen Peter en Martijn ondergingen een hele metamorfose. Maar ook voor 
Nar Lars en Narrin Lieke was het tijd om afscheid te nemen.  

Dat het een avond was van veel afscheid nemen kon je wel zeggen. Deze avond traden ook 
de oude Dansmariekes af. Zes jaar lang waren Marlin Lammerink, Merle Alberink, Birgit 
Lansink, Mirthe Alberink, Nienke Bels en Romy Bels het visitekaartje van carnavalsvereniging 
De Spekscheeters.  

Ook werd Anouk Wienk bedankt voor haar inzet als bestuurslid bij de carnavalsvereniging. 
Vanaf 2002 was Anouk al lid en had een zeer grote rol binnen het schoolcarnaval, de 
Dansmariekes, Nar en Narrin, kleding en allerlei hand– en spandiensten. 

De vereniging bedankt zowel Anouk als de Dansmariekes voor hun tomeloze inzet! 
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Ik kan me nog goed herinneren dat we met de school in de gymzaal waren om carnaval te vieren. Het leek me 
fantastisch om Narrin te worden maar was niet in de veronderstelling dat ik dat zou worden! Toen ik naar voren 
werd geroepen was ik dan ook helemaal verbaasd! De Nar was dat schooljaar Bas Hamse. Ik herinner me nog goed 
dat er bij ons thuis een boog werd geplaatst met gekleurde roosjes door de 'noabers' uit Hezingen, dat was een 
erg gezellige avond. De hoogheden Prins Albert Houwing en de Sik Leo Heideman kwamen die avond ook nog 
even langs. Ook was de carnavalsoptocht in Vasse een hoogtepunt van die periode. Erg spannend om hoog op de 
wagen te mogen staan. Ik geloof zelfs nog dat de Hooidijk de 1e plaats gewonnen heeft met de carnavalsoptocht 
'Tiedt Zat'. Het was een onvergetelijk mooi carnavalsjaar. Tegenwoordig vier ik samen met mijn gezin carnaval in 
Harbrinkhoek. 
                Annemarie Holsink –Veldhuis (34) oud-narrin bij Prins Albert Houwing en Secretaris Leo Heideman 

 

In 2004 was ik Narrin samen met Nar Chiel Veer. Een machtig mooi carnavalsjaar met Prins Arnold en Sik Peter. 
Voor de tijd had ik nooit gedacht dat ik Narrin zou worden, maar toen een paar klasgenootjes pa en ma vlak voor 
de bekendmaking hadden gezien werd het toch wel spannend. Na de bekendmaking mochten we direct het 
Narrenpak aan, dat was eigenlijk geen gezicht want die broek kwam bij deze lange Narrin niet verder dan net 
onder de knieën. ‘s Middags hadden we een groot feest met alle jongens en meisjes uit de klas en ‘s avonds 
kwamen de Hezingernoabers een boog zetten en borrels drinken. Het mooiste dat jaar vond ik dat we bij op de 
Prinsenwagen mochten staan, met kindercarnaval een eigen proclamatie hadden, we na de optocht mochten 
helpen met de prijsuitreiking van de grote wagens en dat we met het aftreden door Prins Arnold en Sik Peter op 
de “hakkepak” het café werden uitgedragen. Carnaval blijft een van de mooiste feesten van het jaar. Dit jaar ga ik 
naar de gala-avonden in Vasse, Geesteren en natuurlijk kleintje gala in Hezingen. We lopen mee met de optochten 
en na de tijd gezellig de tent in onder het motto: “Voorkom een kater, blijf dronken!”, “Proost” 
                 Wieke Lansink (25) oud-narrin bij Prins Arnold Hansté & Sik Peter Hansté  

Eigenlijk was ik wel verbaasd dat ik Nar werd terwijl ik in groep 7 zat, omdat normaal gesproken de Nar en Narrin 
uit groep 8 kwamen. Ik was wel trots dat we toen dat oh zo mooie rood/zwarte pakje aan mochten. De 
carnavalsvereniging van Mander maakte de volgende dag een boog. Toen ik tussen de middag bij ons huis 
aankwam, was ik verrast en glunderde ik van oor tot oor. Wij mochten dat jaar aan een extra optocht in Geesteren 
meedoen; super mooi om daar op de wagen te staan voor zoveel mensen. Ik heb er een hele mooie tijd beleefd. 
Tegenwoordig nog steeds bezig met carnaval en carnaval vieren en wel bij de Venfluiters. De eerste jaren heb ik 
veel geholpen bij de wagenbouw en zat ik in het bestuur. Latere jaren heb ik in de lichtgroep gezeten voor de 
lichtoptocht. Nu ben ik nog actief bij de gala met licht en geluid.  
                     Daan Hendriksen (32) oud-nar bij Prins Henk Tijink & Sik René Booijink 

Alle kinderen van de basisschool zaten zaterdagsavonds mooi verkleed bij de jeugdgala-avond van Vasse. Een 
kindergala gemaakt door kinderen, voor kinderen, onder leiding van de kinderactiviteiten. Tijdens deze gala werd 
bekend gemaakt wie de eerste Nar en Narrin van Vasse mochten zijn. Mark Scholten Linde en ik waren gekozen. 
Feest in de hal van de school, waar de jeugdgala werd gevierd. Thuis een boog bij de deur en zaterdagmiddag 
mochten we mee op de Prinsenwagen. Een hele belevenis, als je in groep 6 zit, maar super leuk om mee te maken. 
Dus Schoolprins (Nar) en Schoolprinses (Narrin) 2017 Veel plezier deze carnaval! 
        Henriëtte Lenferink (41) oud-narrin bij Prins Theo Borggreve en Sik Jan Nijhuis 

In 2040 mogen ze mij zeker vragen om Prins te worden! Het lijkt mij donders mooi om dat ooit te zijn. Sinds vijf 
jaar ben ik actief binnen de leukste carnavalsvereniging die er bestaat: de DKW. Ik ben toen niet gekozen als Nar 
maar er werd geloot. Vooral het feestje dat meteen na de bekendmaking werd gehouden vond ik supergaaf.  
Mooi met de jongens uit mijn klas op de platte wagen groen halen om een boog te maken. Samen met Narrin 
Imke mocht ik naast Prins Conrad en Sik Gerald de gala bekijken. Ook het aftreden tijdens de 11de van de 11de vond 
ik een hele mooie avond. Imke en ik kregen een mooie foto en een herinneringstrofee aan een onwijs mooi 
carnavalsjaar. Ik vind skiën heel leuk, maar ik vind het veel mooier dat we toch eerder terugkomen van vakantie 
zodat ik mee kan doen aan de optocht in Vasse en daarna natuurlijk feestje bouwen in de tent!  
           Siemen Oosterik (14) oud-nar bij Prins Conrad Groothuis & Sik Gerald Hofsté 
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Alweer tien jaar geleden beleefde ik samen met Nar Jordy Blankenvoort, Prins Coen Lenferink en Sik Frank 
Koopman een waanzinnige carnavalstijd. De achtbaan begon tijdens de bekendmaking van de Nar en Narrin en 
eindigde tijdens de 11e van de 11e bij Café-Restaurant Bolscher. Tijdens de carnavalsactiviteiten werd er goed 
voor ons gezorgd door leden van de carnavalsvereniging, we mochten bijvoorbeeld echt niet te laat thuis 
komen. Eén van de hoogtepunten was voor mij het plaatsen van een prachtige boog met kleurrijke 
roosjes waaraan meneer Alouis, meneer Ewald en alle kinderen van groep 8 hebben meegewerkt. Het was een tijd 
met veel feest en gezelligheid!  
               Jasmijn Veer (24) oud-narrin bij Prins Coen Lenferink & Sik Frank Koopman 

 Samen met Nar Dick Lansink werd ik verkozen tot Narrin voor Prins Ben Boerrigter en Sik Coen Lenferink. Hoeveel 
er bij kwam kijken werd de dagen erna pas duidelijk: Trakteren in alle klassen, meneer Mensink op bezoek en de 
hele buurt in rep en roer. Voor de laatsten een goed excuus om weer eens ouderwets groen te verzamelen en 
roosjes te mogen maken. Met uiteraard de bijbehorende borrels en een wagen met groen die spoorloos 
‘verdwenen’ was. Kortom een hele mooie tijd met veel nieuwe indrukken en zeker een traditie om in stand te 
houden!                  
           Loes Kamphuis (28) oud-narrin bij Prins Ben Boerrigter en Sik Coen Lenferink 

Ik kan mij het moment van de bekendmaking op het schoolplein nog goed herinneren, wat vond ik het spannend, 
zou ik het zijn geworden...? en jaaaaa ik was de Narrin van De Spekscheeters, samen met Nar John (van Nejhoes 
Jan). Het feest barstte gelijk los: 's avonds kwamen de noabers roosjes maken en een boog zetten en de Prins en 
Sik kwamen thuis langs! Vervolgens de optocht, waarbij wij mee mochten op de Prinsenwagen, de kindercarnaval 
en alles erom heen, een heel spektakel. Een hele mooie tijd om op terug te kijken! En nog steeds wordt carnaval 
goed gevierd zowel in Oatmuske als in Vass. 
              Anke Damhuis-Bebseler (30) oud-narrin bij Prins Harry Lansink & Sik Grego Alberink 

Ik was in 2003 Nar met mijn Narrin Daphne Weersink. Dat jaar waren Gerard Weusthof en Bennie Lansink 
Hoogheid en Secretaris. Ik kan me nog goed herinneren dat voor het stemmen veel gespeculeerd werd over wie 
het met wie zou worden. Er hoefden geen snoepjes of lolly's aan te pas te komen. Met de bekendmaking kan ik 
me nog goed herinneren dat we in het o zo mooie Narrenpak mochten. (In ieder ander dorp in de omgeving zag 
het er iets prinselijker uit). Dit werd 's middags goed gevierd met de hele klas. Er werd door de jongens groen 
gehaald en door de meiden roosjes gemaakt om vervolgens bij Daphne en mij een ware boog met roosjes 
te bouwen om het feest compleet te maken. De carnavalsoptocht zelf was uiteraard ook gaaf omdat je "helemaal 
bovenop" de wagen mocht staan! Het carnaval op school werd destijds nog gevierd in het oude Eschhoes, waar 
iedere klas een liedje in had gestudeerd, waarvan wij als Nar en Narrin uiteindelijk een winnaar uit mochten 
kiezen. 
                  Gijs Schutte (25) oud-nar bij Prins Gerard Weusthof & Sik Bennie Lansink  

Samen met Henriëtte Lenferink waren wij in 1985 de eerste Narrin en Nar met Prins Theo I Borggreve en 

secretaris Jan Nijhuis. Wij zaten toen in de 4e klas. Veel kan ik er mij niet meer van herinneren, maar met de 

optocht was het koud. Ik was niet helemaal fit (nog niet van de drank) en stond met een dikke jas aan op de 

Prinsenwagen, mijn mooie Narrenpak was niet meer te zien. Carnaval vier ik nog steeds, o.a. door met de buurt 

aan de optochten mee te doen. Daarnaast is dit al weer mijn 11e jaar als penningmeester van de 

carnavalsvereniging De Spekscheeters. 

           Mark Scholten Linde (41) oud-nar bij Prins Theo Borggreve en Sik Jan Nijhuis 

Exact 20 jaar geleden was ik samen met Francien Paalhaar Nar en Narrin van De Spekscheeters. Ik kan me de tijd 
rond carnaval op de basisschool nog goed herinneren.  Het maken van je eigen carnavalsposter, roddels over welk 
thema dit jaar elke wijk weer had bedacht en natuurlijk, de stemming van de Nar en Narrin. De namen van 
Francien en mijzelf waren voor de jongere kinderen op de basisschool niet al te makkelijk te schrijven met 
varianten als Vransien en Finset, maar ondanks dat waren wij wel de gelukkige. Zelfs de buren kwamen langs om 
een mooie boog te bouwen. De carnavalsdagen als Nar en Narrin waren fantastisch, met natuurlijk als 
hoogtepunt, de optocht op zaterdag, waar wij bovenop de Prinsenwagen mochten staan. 
                           Vincent Hövels (31) oud-nar bij Prins Clemens Kempers & Sik Ronnie Booijink 
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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. 
 

 
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.  

Feesttent 
Net als voorgaande 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 25 februari zijn  
de volgende prijzen te behalen. 

 
                                                      Hoofdprijzen 

 
Grote wagens     € 650,00 
Kleine wagens/grote loopgroepen  € 300,00 
Loopgroepen 3 t/m 20 personen   € 180,00 
een- en tweelingen     €   50,00 

 

Kijk op onze site www.spekscheeters.nl voor het optochtreglement 

http://www.spekscheeters.nl


14 

’N OPTOCHT 

Zaterdag 25 februari is het 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 categorie 
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 tweelingen, 
dienen zich voor 12 februari aan te melden. Graag 
aanmelden via de website, www.spekscheeters.nl of 
anders bij Marc Bos 06-30726980. De grote wagens 
worden op maandagavond 20 februari bezichtigd en 
van nummer voorzien. Deelnemers in de overige 
categorieën ontvangen in de week vooraf het 
startnummer.  
 
Opstelling 
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 categorie loopgroepen 3 t/m 
20 personen. Één- en tweelingen 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. 
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Narrin Henriëtte Lenferink 1985 

Nar Loet Hannink  

en Narrin Elke Scholten Linde 2013 

Nar Mark Scholten Linde 1985 

Narrin Tanja Rijsman en Nar Dennis Masselink 1987 

Nar Jordy Blankenvoort en Narrin Jasmijn Veer 2007 

Nar Siemen Oosterik en Narrin Imke Tijink 2015 

Narrin Wieke Lansink en Nar Chiel Veer 2004 

Nar Bas Diepenmaat en Narrin Elke Tijkorte 2005 

Nar Emiel Bonke en Narrin Merle Alberink 2009 

Nar Stefan Meijer en Narrin Ellen Booijink 1987 

Nar Robert Blankenvoort  

en Narrin Anne Veldhuis 2006 

Huis versieren bij de familie Lansink Hezingen  
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  NIEUWE GEZICHTEN  

Hierbij wil ik mij graag voorstellen als het 12e lid van de Raad van 11 van De Spekscheeters. Mijn naam is Jeroen 
Oude Luttikhuis, 28 jaar en woonachtig in het mooie Mander. Na enkele studies te hebben gevolgd en afgerond, 
nu sinds 2 jaar werkzaam bij Deterink Bank | Verzekeringen | Hypotheken in Tubbergen. In het weekend actief in 
het 3e elftal van de SV Vasse. Daarnaast ondermeer lid van de activiteitencommissie SV Vasse. Op het gebied van 
carnaval ben ik nog maar een groentje. Bij het vieren van carnaval in de tent en het meelopen in een enkele 
optocht houdt het dan ook wel op. Ik weet dan ook niet goed wat ik van carnaval moet verwachten als onderdeel 
van de Raad van Elf. Ik laat mij verassen en hoop vooral op een hele gezellige tijd met leuke gala's, optochten en 
feestjes met (buurt)verenigingen. En omdat ik de lezers van 'De Spekproat' en alle fanatieke carnavalsvierders 
natuurlijk niks minder wens, zol ik zeg'n: “Ne heel good carnavalsjoar en tot ziens maar wier”... Titom!  

Ik ben Jorien Kamphuis en 27 lentes.. euh carnavalsseizoenen jong. 
Ik ben geboren en getogen in Siepelstad, maar alweer een aantal 
jaren woonachtig in de Bekzied samen met Erik en Mees. Ik werk in 
Nijverdal bij TenCate Grass op de HR afdeling. Als lid van het 
bestuur help ik momenteel met de hand- en spandiensten, 
daarnaast ga ik het mediateam ondersteunen. Dit jaar gaat voor 
mij een ander carnaval worden dan voorheen, maar ik verwacht 
dat dat het een supertijd wordt. Ik wens jullie allemaal een mooi 
carnaval in het Spekscheeterslaand! Alaaf! 

Met de Prins en Sik al in de buurt, beloofde het een geweldig carnaval te worden voor De Zoeke. In groep 8 steeg 

de spanning voor de verkiezing van Nar en Narrin. Toen bleek dat ook deze uit De Zoeke kwamen was het feest 

compleet! De bekendmaking op woensdagmiddag op het schoolplein vond ik erg spannend, maar ook heel leuk. 

Na de bekendmaking kwam ’s middags de hele klas op bezoek om een boog te maken. Het hoogtepunt van de tijd 

als Narrin was voor op de wagen staan tijdens de optocht en het schoolcarnaval op de Mariaschool, als Nar en 

Narrin mochten we namelijk de prijs uitreiken aan de klas met het beste optreden. Kortom, ik heb een erg leuke 

tijd gehad als Narrin! Tegenwoordig loop ik samen met een aantal vriendinnen de optochten mee met de DKW en 

gaan we daarna de tent in voor een gezellig feestje.  

                                    Elke Tijkorte (23) oud-narrin bij Prins Richard Blankenvoort & Sik Wim Oosterik  

Circa 30 jaar geleden was ik de Nar van De Spekscheeters. Ik kan me er eigenlijk weinig van herinneren. Het is dan 
ook een hele tijd geleden. Wat ik nog wel weet is dat ik er destijds niet op zat te wachten om Nar te worden, 
omdat ik niet graag op de voorgrond stond. Ik denk dat Tanja en ik werden uitgekozen door onze klasgenoten, 
omdat wij elkaar toen leuk vonden (kalverliefde). Er was destijds een behoorlijke stemmingmakerij in de klas. 
Tanja’s vader Wim was toen Prins carnaval. Wie er Sik was weet ik niet meer. Het was achteraf gezien wel een 
leuke ervaring, al was ik niet erg carnavalsgezind. Op de carnavalswagen van de Prins, was het vooral op maandag 
met de kinderoptocht ijzig koud. Het pakje dat ik toen aanhad vond ik destijds wel stoer. Echter als ik het nu 
terugkijk naar de foto, denk ik daar anders over. Op dit moment doe ik weinig aan carnaval. Ik kijk wel elk jaar 
trouw de diverse optochten in de regio en in Vasse en bezoek wel eens een gala-avond. De afgelopen jaren heb ik 
ook een aantal keren met de buurt De Steenbrei meegelopen in de optocht  

                                         Dennis Masselink (42) oud-nar bij Prins Wim Rijsman & Sik Bennie Bos 

2001 was het jaar dat ik samen met Mirjam Weersink werd verkozen tot Nar en Narrin van De Spekscheeters. Het 
was een grote verrassing! Ik had het totaal niet verwacht en dacht even dat ik het niet goed gehoord had toen 
meneer Mensink mijn naam noemde. De periode die daarop volgde ging snel voorbij en ik denk dat ik maar de 
helft bewust heb meegemaakt. Maar van wat ik me kan herinneren was het een erg leuke tijd! In de geschiedenis 
staat de term ‘Nar’ niet altijd even positief beschreven maar als jochie van 11 jaar was ik super trots op die titel!   

              Bjorn Lansink (27) oud-nar bij Prins  Johan Lansink & Sik Leo Oude Luttikhuis

13 

Ik ben Laurie Rikhof. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8. 
Volgend jaar ga ik naar de Havo in Tubbergen. Mijn 
vader heet Mark en mijn moeder heet Wendy en ik 
heb een broertje die Niek heet. Mijn papa zit bij De 
Spekhest’n en mijn mama traint de Dansmariekes. 
Mijn hobby’s zijn volleyballen en bakken. Carnaval 
vind ik erg leuk samen met de buurt lopen we altijd 
met de optocht mee. We hebben altijd heel veel lol. 
HATSEFLATS 

Mijn naam is Emma en ik ben 11 jaar. Ik zit nu in groep 
8 en ga volgend jaar naar het Canisius in Tubbergen. 
Mijn 4 huisdieren zijn, een parkiet Frits, twee konijnen 
Miffy en Brownie en mijn hond Sammie. Ik ben 
geboren in Oldenzaal maar toen ik 3 was verhuisden 
we naar Vasse. Ik zit op volleybal en keyboardles. In 
het weekend heb ik vaak een volleybalwedstrijd en op 
zondag heb ik een training. Als ik me echt verveel zit ik 
meestal op mijn mobiel. Ik ben nu Dansmarieke van 
De Spekscheeters. Normaal vier ik carnaval met de 
Amsinkhook optocht in Vasse en Geesteren. En ga ik 
naar de tent met mijn vriendinnen. Ik heb erg veel zin 
in carnaval! 

Mijn naam is Floor Kooij en ben 11 jaar. Ik woon in Getelo samen met 
mijn vader en moeder Simon en Monique en mijn broertjes Sven en 
Jan. En niet te vergeten onze hond Snuf. Ik zit in groep 8 van de 
Mariaschool in Vasse. Volgend jaar ga ik naar het Canisius in 
Tubbergen. Mijn hobby’s zijn volleybal en streetdance. Carnaval 
vieren doe ik al vanaf 0 jaar toen ging ik al mee in de kinderwagen 
met de optocht. Ik ben nu 11, dus ik heb al 11 keer met de optocht 
meegedaan. Eerst met CV Mander en later samen met mijn vader en 
moeder en broertjes. Samen wat moois bedenken en maken voor de 
optocht. Dit jaar ga ik voor het eerst carnaval vieren als Dansmarieke. 
Ik heb er erg veel zin in. Zo kan ik feestvieren en dansen tegelijk. Dat 
zijn 2 dingen die ik graag doe. Ik ga dit jaar dan ook dansend het 
carnaval door. Verder wens ik iedereen een grandioos carnaval toe.  

Ik ben Fiep Oude Luttikhuis, ik ben 11 jaar en ik woon 
in Mander samen met mijn broertje Siem, vader en 
moeder. Na dit schooljaar ga ik naar het Canisius in 
Tubbergen. Ik vind carnaval heel leuk vooral dat ik nu 
bij de dansmariekes zit. Ik zit ook bij 
carnavalsvereniging CV Mander, daar is het ook altijd 
leuk. In mijn vrije tijd speel ik graag met mijn 
vriendinnen en ik speel graag volleybal. Ik hoop dat 
het een mooi carnaval wordt. 

Mijn naam is Isa Dijkers en ik ben 11 jaar. Ik ben 
geboren op 05-05-05 aan de Booijinkstraat 20 in 
Vasse. Mijn vader heet Tom, mijn moeder heet 
Miriam. Ik heb een broer Jop en een zusje Amy. We 
hebben ook nog een hond Woezel. Ik zit in groep 8 
van de Mariaschool en volgend jaar ga ik naar het 
Canisius in Tubbergen. Wat ik nog meer graag doe is 
handballen. Ik speel bij de D-jeugd van Vasse. Mijn 
grote handbalvoorbeelden zijn Estavana Polman, 
Nycke Groot en Yvette Broch. Verder houd ik van 
buiten spelen met mijn vriendinnen en de kinderen 
bij ons in de buurt. Ik heb veel zin aan het nieuwe 
carnavalsseizoen met de andere Dansmariekes.  

Ik ben Suze Weersink. Ik ben 11 jaar en 
zit in groep 8 van de Mariaschool Vasse. 
Mijn vriendin Laurie Rikhof heeft mij 
gevraagd om mee te doen met de 
Dansmariekes. Samen met mijn andere 
vriendinnen zijn we aan het oefenen 
voor de carnaval. Ik zit op scouting en 
volleybal. Ik woon in Mander samen 
met mijn moeder Henriët, vader Stefan, 
en mijn zus Rosa, zusje Marie, broertje 
Toon. Ik heb zin in carnaval. Andere 
jaren liep ik mee met CV Mander. Ik 
hoop dat het een mooi Carnaval wordt.  


