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PRINS FRANK I & SECRETARIS PETER 
WENSEN U EEN FIJNE CARNAVAL EN ZIEN U GRAAG OP.. 

 
 
24 januari  Bekendmaking Schoolprins  
  en Schoolprinses 
25 januari Gala in zaal ‘t Eschhoes  
26 januari  Gala in zaal ‘t Eschhoes 
27 januari  Gala in zaal ‘t Eschhoes 
28 januari  Dansmariekesfestival Fleringen  
 
 
 
7 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
8 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
9 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
  Schoolcarnaval, Opening residentie  
  en Speklappenveurpreufoamd 
10 februari  Optocht 
12 februari  Jeugdoptocht en Rosenmontag  
14 februari Bok verbranden 
 

Carnavalsvereniging De Spekscheeters viert al 
jaren ‘n Noaberoamd en Opening van de 
Residentie op de vrijdagavond in het 
carnavalsweekend. Onder de Spekscheeters 
staat ’n Noaberoamd bekend als een avond 
voor de noabers, familie, kennissen en 
collega’s van de Prins en de Sik. Echter de 
deelnemers aan de optocht en sponsoren 
worden voor deze avond ook uitgenodigd. We 
willen te kennen geven dat iedereen, elke 
Spekscheeter, op deze avond welkom is! Bij dit 
‘open’ feest hoort een andere naam, want de 
naam  Noaberoamd dekt niet helemaal de 
lading. De nieuwe naam voor deze avond is: 
Speklappenveurpreufoamd! Op deze manier 

hopen we iedereen aan te spreken. We gaan 
op de vrijdagavond de speklappen “veur-
preuven” voor het Spekscheetersspeklappen- 
rosenmontag vor—und nachmittagspektakel. 
Hopelijk zien we u op deze avond. 

  SPEKLAPPENVEURPREUFOAMD 

 AGENDA  
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      Wist u dat..  
Prins Frank I en Sik Peter 

pag. 4-5 

“2400 speklappen en heel veel 
vaatjes bier “ 

pag. 14 

CV De Amsinkhook  
22– jarig bestaan  

pag. 6-7 

De Spekscheeters uit Vasse maakten zaterdagavond hun nieuwe Hoogheden bekend bij Residentie 
Café-Restaurant Bolscher in Vasse. Voorzitter Walter Kemna van de Spekscheeters nam deze avond 
de presentatie voor zijn rekening. In afwijking tot voorgaande jaren werd de opkomst van de 
Hoogheden een uur eerder gehouden, om de familie en de noabers niet al te lang in spanning te 
houden en ze de gelegenheid te geven om volop te gaan genieten van dit Spekscheetersspektakel. 
Om 20.30 uur werd de traditionele spekkist de zaal in gereden, onder begeleiding van hofkapel de 
Spekhest’n, de Raad van Elf, de dansmariekes en een aantal Oud Hoogheden. 

In de weken voorafgaand aan het Prinsenbal 
kon men aan de hand van een aantal cryptische 
omschrijvingen een keuze maken uit 50 
prominente figuren uit het Spekscheetersland, 
die genomineerd waren om leiding te gaan 
geven aan de Spekscheeters.                            
 
De verbazing was groot, toen er uit de spekkist 
2 jonge knapen in de schijnwerpers kwamen te 
staan. Voor een aantal aanwezigen was toen al 
wel duidelijk wie de nieuwe Hoogheden zouden 
worden. De twee jongens zijn namelijk de 
kinderen van het nieuwe stel. Uiteindelijk werd 
door de voorzitter bekend gemaakt, dat dit jaar 
Prins Frank I (Oude Luttikhuis, Kouk’s Frank) 
gaat regeren over de Spekscheeters en Spek-
scheeterinnekes, bijgestaan door zijn broer 
Peter.  
 
In hun proclamatie beloofden de hoogheden 
plechtig, dat ze dit regeringsjaar de steek op 
zullen houden en de zakdoeken in de ‘tuk’ 
zullen houden. Beide heren staan erom bekend, 
dat ze normaal gesproken niet ‘van wiet’n   
stoat te flantuut’n’ en duidelijk aanwezig zijn op 
feesten en partijen.  
 

Ook was er nog een eerbetoon aan de moeder 
van de Hoogheden: Kouk’s Truus. De asperge-
koningin van Mander zou absoluut niet onder 
doen voor de eerdere prinsessen van de 
Spekscheeters.  
 
Op het einde van de proclamatie werd de 
nieuwe spreuk van de hoogheden voor dit 
carnavalsseizoen bekend gemaakt:  
 
‘Dann’n d’r oet, beest op stal, op noar ’n 
machtig carnaval.’ 

  NIEUWE HOOGHEDEN VAN CV DE SPEKSCHEETERS 
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Nou daar is hij dan weer..              
Voor u ligt de carnavalskrant van 2018. Samen 
maken we ons klaar op het 43e carnavalsjaar. 
Net zoals andere jaren is carnavalsvereniging 
De Spekscheeters er weer in geslaagd om een 
goed gevuld programma samen te stellen. De 
gala-avonden, de speklappenveurpreufoamd, 
de optocht en natuurlijk Rosenmontag. Dit is 
slechts een kleine greep uit de diverse 
activiteiten en feesten. Het startsein werd 
weer eens echt gegeven op de grandioze 
Prinsenopkomst bij Residentie Bolscher. Onder 
het motto ‘Dann’n d’r oet, beest op stal, op 
noar ’n machtig carnaval’ regeren Prins Frank I 
en Sik  Peter dit jaar over het Spekscheeters-
rijk.  
 
Maar eerst even een terugblik op het 
afgelopen jaar. Wat deden onze Hoogheden 
van  vorig jaar het fantastisch. Allereerst 
mochten we de hele noaberschap van oud-
Prins Gerald I en oud-Secretaris Marc 
feliciteren met hun 22-jarig jubileum. Maar of 
dit voor de dkw-ers nog niet genoeg was, 
sleepten ze met hun geweldige thema ‘CV 
DKW al 22 jaar in een achtbaan van plezier en 
avontuur’ 3 keer een eerste prijs binnen. Maar 
zo hard als de dkw-ers joelden om felbegeerde 
titels, joelden de overige wagenbouwers ook, 
want in 2017 werd het prijzengeld in de 
optocht verdubbeld. Maar er waren meer 
veranderingen: in 2017 werden de eerste 
Schoolprins en Schoolprinses verwelkomd. 
Schoolprins Tim Oude Luttikhuis en 
Schoolprinses Iris Dijkhuis waren de eerste 
debutanten die tijdens hun reageerperiode de 
baas waren over de Spekscheeterschool.            
 
Zoals elk jaar is het ook nu weer een komen en 
gaan van vrijwilligers. Zo mochten we een 
nieuw bestuurslid, een nieuw lid van de Raad 
van Elf en de nieuwe dansmariekes welkom 
heten. Maar we namen ook afscheid van een 
aantal personen. Frank Koopman had het 
besluit genomen om na  12 jaar te stoppen als 

regisseur van de gala-avonden. Wendy Rikhof 
werd bedankt voor het begeleiden van de 
dansmariekes de afgelopen 12 jaar en binnen 
De Spekhest’n hebben een drietal muzikanten 
te kennen te geven, dat ze gaan stoppen. Henk 
Wever is maar liefst 27 jaar lid geweest. Als 
muzikant en penningmeester van de Spek-
hesten. André Boksenbeld was eveneens 27 
jaar lid en Coen Lenferink is 25 jaar lid 
geweest.  
 
Waar de een weggaat binnen de vereniging 
staat een ander weer op. Deze mutaties zijn 
overigens wel positief, want het laat zien dat 
Vasse veel vrijwilligers rijk is en dat ons dorp 
bruist van energie. Wij hopen dat u dan ook 
met net zoveel energie en plezier de Spekproat 
zult lezen en ook dit jaar weer geniet van alle 
informatie en verhalen.                           
 
Spekscheeters en Spekscheeterinnekes, graag 
ontmoeten wij u op een van onze feesten en 
laten we er samen weer in slagen om er een 
onvergetelijk carnaval van te maken.                  
 
Groeten en een driewerf Alaaf!                           
 
Bestuur Carnavalsvereniging De Spekscheeters  
                                        & Redactie De Spekproat 

  BESTE CARNAVALVIERDERS 
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Ook dit jaar brengen onze Hoogheid Prins 
Frank  I en zijn Secretaris Peter een bezoek 
aan de zieken en bejaarden in onze 
gemeenschap.  

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  
7, donderdag 8 en vrijdag 9 februari.  

Zaterdag 6 januari hebben de nieuwe 
Hoogheden voor het aankomende carnavals-
jaar zich voor het eerst gepresenteerd aan het 
publiek. Voor het zover was, was er de 
mogelijkheid om via een “Wie raadt de 
Prinsformulier” de 44e hoogheid te raden. 
Tijdens het Prinsenbal werden de cryptische 
omschrijvingen uitgelegd. De Prins is 39 keer 
geraden. De winnaar van het halve varken 
gesponsord door Slagerij Wim wordt bekend 
gemaakt op de Speklappenveurpreufoamd.  

* Bij beide kan de vlag in top.                              
De vlaggen kunnen in de top van de 
kerstbomen die Frank verkoopt. En in de 
aspergetijd gaat de vlag op de asperges bij Sik 
Peter. 

* Wie is de mol.                                                       
Beide heren zitten veel met hun handen in het 
zand te wroeten. 

* Wie van de 3.                                           
Er stonden 3 kandidaten op de lijst die aan de 
Steenbrei wonen. Eén ervan is het dus 
geworden. 

  BEZOEK AAN ZIEKEN EN BEJAARDEN  

  WIE RAADT DE PRINS? 
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Elk jaar wordt de zogenaamde Oetscheeter 
uitgereikt. Deze hoogste onderscheiding van de 
carnavalsvereniging De Spekscheeters is de 
beloning voor een persoon of groep die zich 
extra heeft ingezet voor het dorp, of Vasse op 
de kaart heeft gezet. Maar de onderscheiding 
kan ook worden gegeven aan iemand die het 
afgelopen jaar juist veel pech heeft gehad, of 
zich op een bijzondere manier in de kijker heeft 
gespeeld. Iedereen die in het verleden deze 
onderscheiding heeft ontvangen is daar dan 
ook bijzonder trots op.  

Vorig jaar werd deze speciale onderscheiding in 
de feesttent uitgereikt aan Simon Peter Kooy. 
Daarmee weet Simon zich als 29e in de rij van 
prominenten te plaatsen. In bijzijn van alle 
mensen werden hij en zijn gezin door de 
vereniging in het zonnetje gezet.  

Simon Peter was jarenlang lid van de hofkapel 
de Spekhest’n, al meer dan 15 jaar (en nog 
steeds) volleybaltrainer van diverse teams. 
Naast het sportieve is hij voorzitter van 
volleybalvereniging LEDnovate Esch Stars. 

Daarnaast al meer dan 25 jaar speler van het  
1e heren volleybalteam en jeugdleider bij de 
Vasse Manderveen Combinatie. Hij heeft zich 
ingezet als aanjager en regelateur van de 
vrijwilligers bij de bouw van ’t Eschhoes. Een 
man die recht voor de raap is en altijd bereid is 
om anderen te helpen onder het motto van: 
‘Niet zeuren maar aanpakken.’ Hij heeft hem 
echt verdiend! Voor zijn vrouw Monique, de 
onmisbare steun in de rug, waren er uiteraard 
bloemen. 

  ‘N OETSCHEETER  
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   Dit jaar bestaat het carnaval in de gemeente 
Tubbergen maar liefst 50 jaar. Het feest begon 
in 1968 in Reutum en al snel volgden andere 
dorpen en buurtschappen. 50 Jaar is normaal 
gesproken een jubileum, maar de echte 
carnavalskenner weet dat dit binnen het rijk 
van de Dwazen en Doar’n niet zo is. Uitsluitend 
het getal elf of een veelvoud daarvan levert een 
carnavalsjubileum op. Voor een echt jubileum-
feest moeten we dus nog een paar jaartjes 
geduld hebben, maar dat betekent natuurlijk 
niet dat we dit jaar niet gaan feesten met ons 
allen. Of het nu wel of niet om een jubileum 
gaat, carnaval is het feest waarbij we samen 
met elkaar plezier maken. 

Ieder jaar hebben we in de gemeente 
Tubbergen een Sleutelprins, die het gedurende 
de carnavalsperiode min of meer voor het 
zeggen heeft in Tubbergen. Dit jaar is dat Arjan 
Lucas, afkomstig van de Alberger Bökke. Op 20 
januari ontvangt hij van mij in bijzijn van alle 
andere verenigingen de gemeentelijke sleutel. 
Op 30 januari is hij voorzitter van de college-
vergadering. We zijn nu al benieuwd naar zijn 
plannen. Vooral zijn ICT-achtergrond maakt me 
extra nieuwsgierig. 

Vorig jaar deed ik mijn intrede in de carnavals-
periode en viel wat dat betreft met de neus in 
de boter. Ik heb in die eerste weken dan ook 
bijna alle gala’s en optochten in de gemeente 
Tubbergen bezocht. Een prachtige gelegenheid 
om een heleboel mensen in feestelijke 
stemming te ontmoeten. Jullie als carnavals-
vierders hebben mij daarmee aangenaam 
verrast. Ik heb veel gelachen en ontzettend 
genoten. 

Ik zie nu dan ook alweer uit naar het aan-
staande carnaval en wens u veel plezier met de 
voorbereiding ervan.  

ALAAF! 

Wilmien Haverkamp-Wenker 
Burgemeester gemeente Tubbergen 
 

  CARNAVAL 2018 
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1. tien jaar in het Papsleefdoarp hef woont op  
het kamp.   
 
2. hij één van de kampleiders van het VMC 
jeugdkamp is. 

 
3. der veur zorgt dat de treinstations in 
Nederland ijs- en sneeuwvrij blieft.  
 
4. het een idee hef um de rest ok te regelen bie 
de NS zodat ze ‘n moal op tied veurt.  
 
5. hij nich de meeste kerstbeum hef, mer wa 
de mooisten!  
 
6. hij vrogger moal in sloap is völlen op’n 
brommer en toen ‘n paar uur later bie hoes 
kwam na zoektocht deur de hele familie. 

 
7. hij noa ‘n kamereudag nog met werk gangs 
is. Beum sneuien in de Pruus!   
 
8. hij good kievitseieren kan zeuken, want al 
wat op de groond lig doar heff e verstaand 
van.  

 
9. hij met klootschieten 3 moal met is west 
naar ‘n EK. Alleen as wiezer.   
 
10. hij het grootste deel van zien brulft met 
nen tukdook op’n kop hef lopen, mer dat we 
dat wa kent van hem.  
 
11. hij gek is op alles wat van een vearken of 
nen koo of koomp.   

  WIST U DAT PRINS FRANK I.. 
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 de optocht van Geesteren. En ’s avonds 
wanneer iedereen zijn programma er weer 
(bijna) op heeft zitten, waaien velen nog even 
bij de residentie aan. De vereniging is terug in 
de residentie, jeugd komt terugwaaien uit 
Geesteren, De Spekhest’n en Tiedt Zat spelen 
nog een vrolijke noot en soms komt er 
onverwachts nog een vereniging binnen. Het is 
echt zo’n gezellige ‘loopdag’ met een komen en 
gaan van carnavalsvierders.                          
 
De residentiehouders hebben het carnavals-
feest bij meerdere generaties meegemaakt en 
zien het door de jaren heen ook wel 
veranderen. Ze merken dat de jongere 
generatie gaat voor het massale feest en dat de 
oudere generatie nog wel eens met weemoed 
terugdenkt aan de echte kroegcarnavals-
avonden. Vooral de oudere generatie vindt 
vaak toch dat een kroeg meer charme heeft. 
Daarbij zag je in het verleden op de zondag-
avond ook hele mooie creaties voorbij komen. 
De mensen waren dan echt mooi uitgedost. 
Vaak ontstonden er ook spontane optredens 
die altijd voor hilariteit zorgden. Door de komst 
van de Rosenmontag is de carnavalszondag wel 
echt veranderd. De meeste geschonken 
drankjes daarentegen blijven wel vaak 
hetzelfde. De mensen kiezen voor bier of wijn 
en af en toe een plummetje tussendoor. 
“Mensen moeten het namelijk ook allemaal 
lang volhouden”, lacht Laurens. Het is dan ook 
niet verstandig om veel te wisselen, want ze 
willen alles graag meemaken. Het aantal jassen 
dat in de tent nog soms voor verbazing zorgt is 
bij de residentie inmiddels vanzelfsprekend. 
Jassen, instrumenten van de dweilorkesten, 

accessoires en ga zo maar door. De mensen 
gaan tijdens carnaval vaak voor gemak en halen 
soms de volgende dag hun eigendommen 
alsnog op of soms helmaal niet !                            

De residentiehouders hebben in de loop der 
jaren Hoogheden zien komen en gaan. Elk jaar 
is het natuurlijk weer harstikke spannend wie 
de Hoogheid voor het komende jaar wordt. Het 
is natuurlijk altijd het leukste als een duo ook 
echt een duo is. Als de vereniging je vraagt 
moet je niet te lang nadenken, maar gewoon 
doen! “En een keertje weer een Prins uit Het 
Tuindorp zou ook harstikke leuk zijn”, grappen 
Laurens en Ceciel, “dat heeft toch altijd iets 
extra’s.” Je ziet de afgelopen jaren ook veel 
doorstroming  binnen de vereniging, wat 
overigens positief is. Je merkt dat hierdoor ook 
nieuwe mensen betrokken raken. De  
residentiehouders zijn vaak druk aan het werk 
tijdens bijna alle feesten en activiteiten van de 
carnaval. Ze zien ook dat het bestuur van De 
Spekscheeters tijdens het hele carnavals-
gebeuren niet stilzit. Zij zetten zich voor de 
volle 100 procent in om er samen, maar vooral 
ook voor anderen, een prachtig feest van te 
maken. “We hebben een super enthousiast 
bestuur woar aj zonder gedram good met kunt 
samenwerk’n”, aldus de residentiehouders.         
 
Laurens en Ceciel wensen alle Spekscheeters 
een mooi carnaval toe en belangrijk blijft: “Nen 
goei’n Spekscheeter mot mangs rapp’n.” En wij 
hopen natuurlijk dat het in de toekomst ‘Dick’ 
veur mekaar zal bliev’n in de residentie…. 
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Café Bolscher, ‘het café woar muziek is zit’, 
kent iedereen als een huiselijk, warm en 
gezellig café. Waar Rapp’n, Gemütlichkeit en 
Stimmung voorop staan. Het café is altijd al de 
verzamelplaats geweest voor veel verenigingen  
en natuurlijk de thuisbasis voor CV Het 
Tuindorp. Nadat het voormalige café ‘De 
Herberg van Vasse’ haar deuren sloot, was het 
voor CV De Spekscheeters al vrij snel duidelijk 
dat het nieuwe ‘verblief’ Café Bolscher moest 
worden. Al vanaf 1993 verzorgen Laurens en 
Ceciel Bolscher de gala-avonden in ‘t Eschhoes 
en vanaf 2004 zijn zij de residentiehouders van 
De Spekscheeters.                                           
 
De residentie is het hoeskomm’n van de 
verening. Bij elk evenement is de residentie het 
vertrek- en aankomstpunt voor de Prins en zijn 
gevolg. Het nieuwe carnavalsseizoen begint 
volgens de residentiehouders met de 
welbekende ‘Raad de Prins briefjes’. Zo rond 
de feestdagen beginnen de mensen te 
speculeren over een mogelijke Prins. Dit is een 
leuke opstart naar het nieuwe carnavals-
seizoen. Je merkt aan de mensen dat het 
carnaval dan echt begint te leven. Heel veel 
Spekscheeters zijn dan ook erg benieuwd naar 
de nieuwe Hoogheid en bezoeken massaal het 
Prinsenbal. Dit is een drukbezochte avond, die 
al vroeg begint. Veel bezoekers, zowel jong als 
oud, kijken extra goed rond of ze aan de 
overige bezoekers kunnen zien of er enige 
connectie is met een mogelijke Hoogheid. 
Nadat de Hoogheden bekend zijn volgt de 
opening van de Residentie. De Prins krijgt met 
de Noaberoamd een symbolische sleutel. 
Gedurende de regeerperiode heeft de Prins het 
recht van spreken over de residentie. Tijdens 
het aftreden op de Elfde van de Elfde wordt 
deze sleutel weer teruggeven aan de 
residentiehouders. Dit is dan ook het moment 
dat de foto van de Prins van achter het schap 
wordt overgeplaatst naar de bekende 
‘Spekscheeters-galerij’.  
 

De week van de gala is voor de residentie-
houders vaak de drukste carnavalsperiode. Een 
intensieve week, waarin er samen met ‘Het 
Krombachterteam’ veel moet worden klaar-
gezet, opgeruimd en de bezoekers natuurlijk 
worden voorzien van een hapje en drankje. De 
afsluitende zondag van het galaweekend is dan 
ook voor zowel de galamedewerkers als de 
residentiehouders een gezellig samenzijn. Bij 
iedereen voel je de enorme ontlading dat de 
gala weer geslaagd was en dat levert natuurlijk 
soms extra gezelligheid en spontaniteit 
op.                              
 
“De zondag van het carnavalsweekend is echt 
een dag met vele tradities”, leggen Laurens en 
Ceciel uit. In de ochtend vanaf 9.00 uur komen 
de Tuindorpers bijeen om te schminken voor 
de optocht van Geesteren. Die ochtend komen, 
zoals Laurens en Ceciel zeggen “verschillende 
kopkes om de deur kijken”. De een heeft dan 
veel schmink nodig en de ander hoeft alleen 
maar iets bijgeschminkt te worden. De 
vereniging en de oud-Prinsen gaan op 
zondagmorgen altijd naar Agelo. In de loop van 
de dag komen dan de eerste buurtverenigingen 
weer terug zoals De Haanstiehook, De 
Amsinkhook en Het Tuindorp. Samen wordt er 
een hapje gegeten, gedronken, nagepraat en 
gediscussieerd over de (mogelijke) uitslag van  

5 

1. a biena 25 joar bie Benno Scholte op Reimer 
werkt. 

2. hij doar ok wa Bokito wud neumt. 

3. hij de jongens van Prins en Sik voetbal-
training gef.  
 
4. hij nich in ‘n achtbaan durft. 

5. hij noa het ett’n van 2 patat, 2 frikandel, 1 
berehap en ‘n gehaktbal zeer: “Noe muk op 
hoes aan, oons ma hef ‘t etten kloar!” Dit na 
werktijd bie Benno. 
 
6. hij trouwt is met nen Alberger Bökke, 
Nicole. 

7. den doorduur nich mer van Slag is. 

8. hij de grootste biefstukproducent van 
Vleijkhook is. 
 
9. völl verstand van kleding etc. hef (zie foto in 
modeblad van Koopman Tilligte), mer dat e 
vrogger de blous’n bie M&S damesmode in 
Almelo hef kocht.  
 
10. dat met volleybal de tegenstanders en de 
netantenne nich veilig bint.   
 
11. hij groot respect had veur de toenmalig 
mavodirecteur van Tubbig (en trouwens de 
kamereu van hem ok wa). Ze hebt noa het 
examen nog spandeuk en vlagg’n ophung’n.  

 EN WIST U DAT SECRETARIS PETER.. 
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Dit jaar viert de carnavalsvereniging De 
Amsinkshook haar 22-jarig bestaan. De eerste 
bewoners van de wijk (fase I) hebben, onder 
initiatief van Herman en Berna von Piekartz, 
voor het eerst deelgenomen in Vasse. Het 
eerste onderwerp was “de zwervers” 
refererend aan het eigenwoningbezit en ze 
geen geld meer hadden voor de dagelijkse 
uitgaven. De Rabobank zat letterljik en 
figuurlijk bij iedereen op de bank. Door de 
jaren heen werd de buurt uitgebreid met fase 
II en fase III. Het gevolg hiervan was, dat het 
aantal deelnemers steeg, de kwaliteit omhoog 
ging en deelname aan andere optochten een 
normale zaak werd. Het aantal deelnemers 
was op enig moment uitgegroeid naar 80 
personen. Door de kwaliteitsverbetering was 
het winnen van prijzen niet meer een 
uitzondering maar meer een ‘gewoonte’ 
geworden. Vooral in Vasse werd menig jaar 
(regelmatig) een eerste prijs weggehaald. Ook 
de eerste prijs in Geesteren (lieveheers-
beestjes) staat menig deelnemer nog gegrift in 
zijn of haar geheugen. Na verschillende 
locaties (bij Von Piekartz, Braakhuis, Veer) 
heeft de buurt nu haar vaste locaties 
(thuisbasis) bij Jan Lansink (Elfen Jan) en Henk 
Franke.  Dit geeft rust en zekerheid en wordt 
door iedereen zeer gewaardeerd.                         
 
Het bestuur van de carnavalsclub heeft zich 
ten doel gesteld om de bijdrage zo laag 
mogelijk te houden. Dit lukt nog steeds. De 
individuele bijdrage bedraagt € 25,00 p.p. en    
€ 17,50 voor kinderen tot 16 jaar. Door veel 
zelfwerkzaamheid in combinatie met goede 
inkoop en verkoop is dit nog steeds haalbaar.  
 
Berucht zijn de kwartiermakers voor 
Geesteren. Omdat de optocht in Geesteren 
start om 11.11 uur ligt de gehele straat de 
avond ervoor al om 22.00 uur in bed.  
’s Morgens komen de kwartiermakers om 
07.00 uur bij elkaar en wordt er uitgebreid 

ontbeten. Vooral bekend zijn de broodjes met 
gebakken ei. Aangekomen in Geesteren wordt 
de frituurpan aangezet en stappen de 
kwartiermakers over op frikandellen met een 
“drankje’’. Zondags wordt de carnaval samen 
afgesloten met een drankje en een hapje bij 
Café-Restaurant Bolscher.                            
 
Om in de toekomst het carnaval in de wijk 
levensvatbaar te houden, wordt de jeugd zo 
vroeg mogelijk meegenomen in de werk-
zaamheden. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. De vereniging ziet dan ook met 
vertrouwen de toekomst tegemoet. 

  CV DE AMSINKHOOK 22 JAAR  
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“De hoempapamuziek op Rosenmontag”, zoals 
Martin zelf zegt vindt hij echt het allerleukste 
en past erg goed bij zijn eigen muziekstijl. 
Waarin het carnavalsfeest door de jaren heen 
hetzelfde is gebleven, is de muziek daaren-
tegen wel veranderd. Door de jaren heen 
merkte Martin dat de jeugd steeds meer houdt 
van dreun- en stampmuziek. Martin vindt deze 
muziek tijdens een carnavalsfeest zelf minder 
sfeervol.                                             

Wat ieder jaar blijft verbazen is het aantal 
jassen dat blijft hangen na het carnavalsfeest. 
Aan het einde van de avond liggen en hangen 
er nog tientallen jassen in de garderobe van de 
tent. En dat nog wel in het koudste seizoen van 
het jaar. Maar gelukkig zijn dat maar de kleine 
dingen, want zo’n groot evenement brengt 

altijd wel de nodige spanningen met zich mee. 
Martin is altijd maar weer blij als alles goed is 
verlopen en er geen ernstige of vervelende 
incidenten zijn voorgevallen.                          
 

Het Bels-team heet iedereen alvast van harte 
welkom in de tent, maar in het bijzonder de 
nieuwe hoogheden. Martin weet namelijk als 
geen ander hoe geweldig het is om de 
Hoogheid van De Spekscheeters te zijn. Het 
was voor hem niet alleen een hele leuke tijd, 
maar ook een echte levenservaring. Hij zou het 
‘Prinsenschap’ iedereen gunnen, want het 
brengt niet alleen een hele leuke tijd met zich 
mee, maar is ook goed voor je eigen 
ontwikkeling. “Ik heb er zelf veel van 
opgestoken, zoals het praten voor een groot 
publiek”, aldus Martin Bels.  
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Voor veel mensen draait het carnaval om drinken, gezellig samen zijn, hossen en meezingen met 
de muziek. Maar tijdens dit evenement zijn er ook veel mensen druk aan het werk om het alle 
feestvierders naar hun zin te maken. Zo staan de plaatselijke horecaondernemers  Café-
Restaurant Bolscher en Restaurant Watermolen Bels klaar om menig carnavalsvierder te voorzien 
van vele drankjes en een hapje.  

  DE HORECA STAAT WEER VOOR ONS KLAAR 

Nadat op carnavalszaterdag en -maandag de 
mooie praalwagens weer door de straten zijn 
getrokken, barst het carnavalsfeest voor jong 
en oud los. Alweer zeven jaar vinden deze 
grandioze feesten plaats in de grote feesttent 
van CV De Spekscheeters. De eerste vier jaar 
op het veld tegenover Tante Sien en dit jaar 
alweer voor het derde jaar op rij op het terrein 
van de Familie Groothuis naast Plus super-
markt Droste.                                             
 
De catering in de feesttent tijdens het 
carnavalsweekend is in handen van Water-
molen Bels. Martin Bels, de eigenaar, vertelt 
dat er in dat weekend een groot team van 
personeel paraat staat. Natuurlijk beginnen de 
voorbereidingen al enige tijd van tevoren. Het 
maken van een planning, meerdere keren 
overleg, het inkopen van drank en het 
bestellen van de nodige snacks. Dit alles hoeft 
Martin gelukkig niet alleen te doen. Chef-kok 
René is een drijvende kracht achter het 
spektakel en helpt hem met veel 
organisatorische zaken, het versieren van de 
tent en natuurlijk het klaarmaken van de 
welbekende speklappen. Zoals bekend zijn 
deze ‘hest’n’ voor de drukste dag van dit 
weekend: de Spekscheetersspeklappenrosen-
montag vor- undnachmittagspektakel. Niet 
alleen een hele mond vol, maar ook een hele 
tent vol. Deze dag is een begrip in Vasse en 
omgeving. De verschillende verengingen 
trekken, voorafgegaan door hun eigen 
dweilorkest de feesttent binnen en verzorgen 
op het podium een optreden. Op deze dag 
maken we kennis met maar liefst 15 
dweilorkesten met ieder hun eigen repertoire. 
“Rond de klok van 6 uur is het echte 

topdrukte” vertelt Martin “en is de tent op zijn 
volst”. Op deze dag gaan er ook niet voor niets 
2400 speklappen doorheen en heel veel 
vaatjes bier. Een glaasje pils is nog steeds het 
meeste verkochte drankje, gevolgd door zoete 
witte wijn. Van de non-alcoholische dranken 
blijft een glaasje cola op nummer 1 staan. 
Tevens moet je als horecaondernemer in de 
feesttent beschikken over zwak alcoholische 
dranken. Dit zijn dranken die minder dan 15 
volumeprocent alcohol bevatten. Hierbij kun je 
denken aan een soort namaak-apfelkorn of –
malibu. Het is erg bepalend wat er dat jaar in 
trek is. Het ene jaar is het ene drankje een 
hardloper en het andere jaar weer iets anders. 
Daar kun je soms geen touw aan vastknopen, 
maar als horeca moet je het vaak wel allemaal 
in huis hebben.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Martin geniet vanaf de zijlijn vooral van de 
mensen en van de muziek. Hij vindt en ziet dat 
de mensen met carnaval over het algemeen 
iets losser en gezelliger zijn. De leukste 
taferelen bekijkt hij op een afstand en met een 
nuchtere blik.  

7 

2015 

2011 

2009 

2014 

2010 2004 

2014 

2003 



8 

Zaterdag 10 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 voort-
gebracht.) 

 Kleine wagens/grote loopgroepen             
21 personen of meer 

 Grote wagens  

 
Aanmelding en keuring  
Alle deelnemers, behalve de één- en 
tweelingen, dienen zich voor 28 januari aan te 
melden. Graag aanmelden via de website, 
www.spekscheeters.nl of anders bij Marc Bos 
06-30726980. De grote wagens worden op 
dinsdagavond 30 januari 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.  

  ‘N OPTOCHT 

13 

  JEUGDOPTOCHT  

De jeugdoptocht start op Rosenmontag 12 
februari om 10.49 uur. Deelnemers moeten  
uiterlijk om 10.30 uur aanwezig zijn. Het 
vertrekpunt is Manderseweg/Kloosterhof. De 
optocht is bedoeld voor de jeugd van de  
gehele parochie Vasse tot en met een leeftijd  
van 14 jaar.  

Mechanisch aangedreven voertuigen, die  
bestuurd worden door kinderen die deelnemen 
aan de optocht, zijn niet toegestaan en zullen 
worden gediskwalificeerd voor de deelname!  
 
Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers van 
de “zaterdagoptocht” meedoen. Zij dingen 
uiteraard niet mee voor de prijzen. Natuurlijk 
zullen het (jeugd)muziek-corps St. Cecilia, 
hofkapel “De Spekhest’n”, Prins Frank I, 
Secretaris Peter, 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 

                        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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Wij deelt oe met:                                                       
1. Dat Paula van Sillerbakker in ’t nije  hoes 
woont. Alaaf                                            
                                                       
2. Oonze regeerperiode is kort en krachtig, mer 
wij houwt erop, want  carnaval vier’n vindt wij 
machtig. Alaaf                                              
 
3. Dat ik de letste tuffel van de  Gazastrook heb 
gett’n, want van de  politie mot ik mien 
moestuin verzett’n. Alaaf                                    
 
4. Dat oons Mark a völ medailles hef kregg’n as 
klootscheeter, mer nog nooit zo’n mooi’n van 
’n Spekscheeter. Alaaf                                      
                                 
5. Dat Klaas de iesbaan wa dicht kan doon, noe 
de Vorst binn’nkort oet Vass’vot zal goan. 
Alaaf                          
 
6. Dat as burgemeester Haverkamp de drukte 
van de politiek efkes wil verloaten, ze kan 
komm’n chillen in de Mandermoaten.  
Alaaf                                      
 

7. Oonz’n Aspergekoningin Kouks Truus nig 
önner döt veur de prinsessen die’w hebt had 
bie De Spekscheeters. Alaaf                                  
 
8. Dat residentiehoaler Kokkie gangs is met ne 
opvolger. Wat wij hebt heurt, koomp dat Dick 
veur meka. Alaaf                                                
 
9. Dat ze de oale Pastorie goat umbouw’n tot 
Raadszaal, want alle politieke kopstukken komt 
regtevoort toch oet Vass. Alaaf 

10. Dat noe Henk, Coen en André oetscheidt 
bie de Spekhest’n, ze door nije leed’n zeukt. 
Het enige wat muj kunn’n is bloaz’n en trekk’n. 
Alaaf 
 
11. Dat wij de carnaval plechtig hebt beloawt 
dat wij in oonze regeerperiode de steek 
ophoalt en ’n tukdook in ’n tuk hoalt. Alaaf 

Dit alles gedachtig oonz’n sprök: ‘Dann’n d’r 
oet, beest op stal, op noar ’n machtig 
carnaval’. 

Doan te Vasse,                                                           
‘n zesde van de Loawmoand 2018 

  PROCLAMATIE 2018 
 

Wij, Prins Frank I, bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders, ‘n 44-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 
*  Dann’n specialist oet Vass 
*  Zoltstreier bie oetstek, behalve op de patat 
*  Klootscheeter, mer noe veural ne Spekscheeter 
*  Zun van Kouk’s Frans en Truus en breur van Sik Peter 
 
Met mien’n Secretaris: 
 
*  Peter van Kouk, breur van Prins Frank en zun van Kouks 
 Frans en Truus 
*  Servicekanon van LED Novate Esch Stars 
*  Metseler bie’n grötsten annemmer oet Vass 
*  Teler van het “Witte Goud” oet Maander, en carnaval vieren kan ik as gen aander 

9 

 

Tijdens de optocht wordt iedereen langs de 
route vriendelijk, doch dringend verzocht hun 
voertuig niet op de rijbaan of stoep te plaat-
sen. 
 
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 carnavals-
feest plaats in de feesttent aan de 
Denekamperweg op het terrein van de Fam. 
Groothuis, naast plusmarkt Droste. 

Prijzen optocht                                              
Tijdens de optocht op zaterdag 10 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. 
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In 2004 en 2005 was Frank al de rechterhand 
van oud-regisseur Bert Hofman. In deze jaren 
draaide en keek hij mee hoe het regisseren in 
z’n werk ging. In het jaar 2006 was dan zover 
dat Frank de taken zelfstandig overnam, maar 
al een jaar later moest Bert toch weer een 
beetje de regie overnemen, omdat Frank de 
rechterhand werd van Prins Coen I. Vanaf het 
moment dat Frank het regisseren heeft 
overgenomen werd de galagroep al snel 
uitgebreid met veel nieuwe gezichten. Waar 
voorheen iedereen vooral naast elkaar werkte, 
werd er steeds meer met elkaar samen-
gewerkt. In het verleden waren de 
medewerkers druk met hun eigen stukje en 
wisten niet precies wat anderen op de bühne 
zouden brengen.                                                  

Frank heeft ervoor gezorgd dat de galagroep 
een hechte groep werd, waarbij iedereen 
elkaar ondersteunt en elkaar op weg helpt met 
de stukken, zowel tekstueel, maar ook met 
organisatorische zaken zoals attributen, 
kleding, etc.                                       

 
Heel veel mooie momenten ratelt Frank op 
over de afgelopen jaren. Frank herinnert zich 
een groot aantal mooie momenten, zoals het 
Paulalied; the black light act met de 
struisvogels; Dorpspolitiekbuut ‘Plus weet 
meer’ met Tonny en Conny van ’n Sjouw; 
Dorpspolitiekbuut ‘@Vass met de Ferrari’; de 
Sinterklaasbuut; de ode aan ‘t Eschhoes, maar 
ook de drie tenoren. Een buut die later 
overigens door veel dorpen is overgenomen. 
Te veel om op te noemen.                      

Frank Koopman heeft vorig jaar het besluit genomen om te stoppen als regisseur van de gala-
avonden. Hij is hiervoor maar liefst 12 jaar verantwoordelijk geweest. Onder zijn leiding groeide 
de gala steeds verder uit naar een hoger niveau. De laatste jaren kreeg Frank steun van Higri 
Rijsman die een deel van de taken, waaronder de artiestenbegeleiding overnam. We hebben in 
Vasse al jaren een gala van een hoog niveau wat natuurlijk ook te danken is aan de gehele 
galagroep, podiumbouwers en alle leden van de vereniging, maar Frank heeft hier als regisseur wel 
een groot aandeel in gehad.  

  FRANK KOOPMAN NEEMT AFSCHEID  

Frank in 2012 met een ‘eipet’ n.a.v. de buut van Oma Annie  
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Een absoluut hoogtepunt als regisseur was de 
gemeentegala. In 2011 was oud-prins Jan V de 
Sleutelprins van de Gemeente Tubbergen. 
Omdat in dat jaar Hotel-Restaurant Tante Sien 
failliet ging, zat Vasse dat jaar in zak en as. 
Grote feesten en festiviteiten stonden  in de 
planning, maar er was geen locatie. Het oude 
Eschhoes was geen optie, want dat was veel te 
klein en als sleuteldorp moesten we de hele 
gemeente uitnodigen. Veel mensen van de 
vereniging bogen zich over dit probleem, maar 
uiteindelijk was er licht aan het einde van de 
tunnel. De Familie Velthuis uit Mander stelden 
hun manege beschikbaar als locatie voor de 
gala-avonden, de gemeentegala en het 
jubileum-gala (33 jaar bestaan). De locatie was 
op dat moment bekend, maar toen volgden de 
voorbereidingen voor deze avond. Tijdens de 
traditionele gemeentegala levert elke 
vereniging een bijdrage, door een optreden te 
verzorgen met een buut, dans, muziek, zang of 
pantomime. Het is dan ook gebruikelijk dat het 
sleuteldorp deze dorpen op een ludieke wijze 
aankondigt. Om binnen de sfeer van de 
manege te blijven, kwam als snel het idee om 
iets te doen met paarden. Binnen de galagroep 
werd er altijd met goede herinneringen terug-
gedacht aan een oude buut (2007) van Marc 
Rijsman waarin hij in het ‘boerenkoolengels’ in 
Vasse de weg uitlegt aan een paar toeristen. 
Begrippen als ‘Eleven Bennie’, ‘Ruud en Bennie 
of the open house’ en ‘Little pruttelcorner from 
Smits Gait’ kwamen aan de orde, waar 
iedereen altijd smakelijk om moest lachen. En 
ineens kwam er een ontzettend mooi idee op 
tafel. Marc Rijsman en Coen Lenferink zouden 
als ruiters op twee (nep)paarden de manege 
binnenrijden en elk dorp in het ‘boerenkoole-
ngels’ introduceren. “Alle puzzelstukjes vielen 
ineens op z’n plek”, lacht Frank. Die avond 
kwamen grote touringcars de plas oprijden en 
de 500 mensen die de zaal vulden kwamen 
terecht in een soort van ‘Deutsche Festhalle’. 
Een ontzettend mooie zaal met allemaal lange 
tafels. De Hoogheden van Vasse waren al op 
tijd aanwezig, want die waren immers in hun 
‘eigen’ achtertuin op bezoek. De ruiters deden 
hun intrede en zo werden de dorpen als 

Allmountains (Albergen), Tubhills (Tubbergen) 
en Longveen (Langeveen) aangekondigd. Nou 
ja, het was geen aankondiging maar meer een 
soort kleine buut tussendoor, waarvan 
iedereen dacht: “Wat zouden ze over ons dorp 
vertellen.” Die avond kreeg Mirelle Scholten 
Linde van De Spekscheeters de zaal compleet 
plat met haar buut “keals”. Ze kwam, zag en 
overwon en kreeg dan ook van iedereen een 
staande ovatie. 

De afgelopen jaren hebben we zoals Frank 
zegt: “Met elkaar Vasse op de kaart gezet.” 
Van veel buurtverenigingen horen we dat wij 
een hele goede gala hebben en dat is natuurlijk 
een fantastisch compliment. Wat vaak de inzet 
vooraf is, is de beloning achteraf. Frank hoopt 
dat we in de toekomst samen de naam hoog-
houden en de mensen uit het dorp en 
buurtschappen kunnen laten genieten van een 
heerlijk avondje uit. Hij wil dan ook graag 
iedereen bedanken voor de geweldige jaren 
met elkaar.                              

Rob Tijkorte is de nieuwe regisseur van de gala. 
Hij gaat samen met Higri Rijsman ervoor 
zorgen dat iedereen ook dit jaar weer kan 
genieten van een prachtige gala.                       
 
De meeste kaarten voor de gala-avonden zijn 
inmiddels verkocht. Was u niet bij de voor-
verkoop aanwezig en wilt u toch nog graag 
kaarten bestellen? Neem dan contact op met 
Mark Scholten Linde 06-20579687. 
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ineens kwam er een ontzettend mooi idee op 
tafel. Marc Rijsman en Coen Lenferink zouden 
als ruiters op twee (nep)paarden de manege 
binnenrijden en elk dorp in het ‘boerenkoole-
ngels’ introduceren. “Alle puzzelstukjes vielen 
ineens op z’n plek”, lacht Frank. Die avond 
kwamen grote touringcars de plas oprijden en 
de 500 mensen die de zaal vulden kwamen 
terecht in een soort van ‘Deutsche Festhalle’. 
Een ontzettend mooie zaal met allemaal lange 
tafels. De Hoogheden van Vasse waren al op 
tijd aanwezig, want die waren immers in hun 
‘eigen’ achtertuin op bezoek. De ruiters deden 
hun intrede en zo werden de dorpen als 

Allmountains (Albergen), Tubhills (Tubbergen) 
en Longveen (Langeveen) aangekondigd. Nou 
ja, het was geen aankondiging maar meer een 
soort kleine buut tussendoor, waarvan 
iedereen dacht: “Wat zouden ze over ons dorp 
vertellen.” Die avond kreeg Mirelle Scholten 
Linde van De Spekscheeters de zaal compleet 
plat met haar buut “keals”. Ze kwam, zag en 
overwon en kreeg dan ook van iedereen een 
staande ovatie. 

De afgelopen jaren hebben we zoals Frank 
zegt: “Met elkaar Vasse op de kaart gezet.” 
Van veel buurtverenigingen horen we dat wij 
een hele goede gala hebben en dat is natuurlijk 
een fantastisch compliment. Wat vaak de inzet 
vooraf is, is de beloning achteraf. Frank hoopt 
dat we in de toekomst samen de naam hoog-
houden en de mensen uit het dorp en 
buurtschappen kunnen laten genieten van een 
heerlijk avondje uit. Hij wil dan ook graag 
iedereen bedanken voor de geweldige jaren 
met elkaar.                              

Rob Tijkorte is de nieuwe regisseur van de gala. 
Hij gaat samen met Higri Rijsman ervoor 
zorgen dat iedereen ook dit jaar weer kan 
genieten van een prachtige gala.                       
 
De meeste kaarten voor de gala-avonden zijn 
inmiddels verkocht. Was u niet bij de voor-
verkoop aanwezig en wilt u toch nog graag 
kaarten bestellen? Neem dan contact op met 
Mark Scholten Linde 06-20579687. 
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Wij deelt oe met:                                                       
1. Dat Paula van Sillerbakker in ’t nije  hoes 
woont. Alaaf                                            
                                                       
2. Oonze regeerperiode is kort en krachtig, mer 
wij houwt erop, want  carnaval vier’n vindt wij 
machtig. Alaaf                                              
 
3. Dat ik de letste tuffel van de  Gazastrook heb 
gett’n, want van de  politie mot ik mien 
moestuin verzett’n. Alaaf                                    
 
4. Dat oons Mark a völ medailles hef kregg’n as 
klootscheeter, mer nog nooit zo’n mooi’n van 
’n Spekscheeter. Alaaf                                      
                                 
5. Dat Klaas de iesbaan wa dicht kan doon, noe 
de Vorst binn’nkort oet Vass’vot zal goan. 
Alaaf                          
 
6. Dat as burgemeester Haverkamp de drukte 
van de politiek efkes wil verloaten, ze kan 
komm’n chillen in de Mandermoaten.  
Alaaf                                      
 

7. Oonz’n Aspergekoningin Kouks Truus nig 
önner döt veur de prinsessen die’w hebt had 
bie De Spekscheeters. Alaaf                                  
 
8. Dat residentiehoaler Kokkie gangs is met ne 
opvolger. Wat wij hebt heurt, koomp dat Dick 
veur meka. Alaaf                                                
 
9. Dat ze de oale Pastorie goat umbouw’n tot 
Raadszaal, want alle politieke kopstukken komt 
regtevoort toch oet Vass. Alaaf 

10. Dat noe Henk, Coen en André oetscheidt 
bie de Spekhest’n, ze door nije leed’n zeukt. 
Het enige wat muj kunn’n is bloaz’n en trekk’n. 
Alaaf 
 
11. Dat wij de carnaval plechtig hebt beloawt 
dat wij in oonze regeerperiode de steek 
ophoalt en ’n tukdook in ’n tuk hoalt. Alaaf 

Dit alles gedachtig oonz’n sprök: ‘Dann’n d’r 
oet, beest op stal, op noar ’n machtig 
carnaval’. 

Doan te Vasse,                                                           
‘n zesde van de Loawmoand 2018 

  PROCLAMATIE 2018 
 

Wij, Prins Frank I, bie de gratie van de Vasser Carnavalsvierders, ‘n 44-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 
*  Dann’n specialist oet Vass 
*  Zoltstreier bie oetstek, behalve op de patat 
*  Klootscheeter, mer noe veural ne Spekscheeter 
*  Zun van Kouk’s Frans en Truus en breur van Sik Peter 
 
Met mien’n Secretaris: 
 
*  Peter van Kouk, breur van Prins Frank en zun van Kouks 
 Frans en Truus 
*  Servicekanon van LED Novate Esch Stars 
*  Metseler bie’n grötsten annemmer oet Vass 
*  Teler van het “Witte Goud” oet Maander, en carnaval vieren kan ik as gen aander 
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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 plaat-
sen. 
 
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 carnavals-
feest plaats in de feesttent aan de 
Denekamperweg op het terrein van de Fam. 
Groothuis, naast plusmarkt Droste. 

Prijzen optocht                                              
Tijdens de optocht op zaterdag 10 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. 
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Zaterdag 10 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 voort-
gebracht.) 

 Kleine wagens/grote loopgroepen             
21 personen of meer 

 Grote wagens  

 
Aanmelding en keuring  
Alle deelnemers, behalve de één- en 
tweelingen, dienen zich voor 28 januari aan te 
melden. Graag aanmelden via de website, 
www.spekscheeters.nl of anders bij Marc Bos 
06-30726980. De grote wagens worden op 
dinsdagavond 30 januari 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.  

  ‘N OPTOCHT 
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  JEUGDOPTOCHT  

De jeugdoptocht start op Rosenmontag 12 
februari om 10.49 uur. Deelnemers moeten  
uiterlijk om 10.30 uur aanwezig zijn. Het 
vertrekpunt is Manderseweg/Kloosterhof. De 
optocht is bedoeld voor de jeugd van de  
gehele parochie Vasse tot en met een leeftijd  
van 14 jaar.  

Mechanisch aangedreven voertuigen, die  
bestuurd worden door kinderen die deelnemen 
aan de optocht, zijn niet toegestaan en zullen 
worden gediskwalificeerd voor de deelname!  
 
Tijdens de optocht kunnen ook deelnemers van 
de “zaterdagoptocht” meedoen. Zij dingen 
uiteraard niet mee voor de prijzen. Natuurlijk 
zullen het (jeugd)muziek-corps St. Cecilia, 
hofkapel “De Spekhest’n”, Prins Frank I, 
Secretaris Peter, 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 

                        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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Voor veel mensen draait het carnaval om drinken, gezellig samen zijn, hossen en meezingen met 
de muziek. Maar tijdens dit evenement zijn er ook veel mensen druk aan het werk om het alle 
feestvierders naar hun zin te maken. Zo staan de plaatselijke horecaondernemers  Café-
Restaurant Bolscher en Restaurant Watermolen Bels klaar om menig carnavalsvierder te voorzien 
van vele drankjes en een hapje.  

  DE HORECA STAAT WEER VOOR ONS KLAAR 

Nadat op carnavalszaterdag en -maandag de 
mooie praalwagens weer door de straten zijn 
getrokken, barst het carnavalsfeest voor jong 
en oud los. Alweer zeven jaar vinden deze 
grandioze feesten plaats in de grote feesttent 
van CV De Spekscheeters. De eerste vier jaar 
op het veld tegenover Tante Sien en dit jaar 
alweer voor het derde jaar op rij op het terrein 
van de Familie Groothuis naast Plus super-
markt Droste.                                             
 
De catering in de feesttent tijdens het 
carnavalsweekend is in handen van Water-
molen Bels. Martin Bels, de eigenaar, vertelt 
dat er in dat weekend een groot team van 
personeel paraat staat. Natuurlijk beginnen de 
voorbereidingen al enige tijd van tevoren. Het 
maken van een planning, meerdere keren 
overleg, het inkopen van drank en het 
bestellen van de nodige snacks. Dit alles hoeft 
Martin gelukkig niet alleen te doen. Chef-kok 
René is een drijvende kracht achter het 
spektakel en helpt hem met veel 
organisatorische zaken, het versieren van de 
tent en natuurlijk het klaarmaken van de 
welbekende speklappen. Zoals bekend zijn 
deze ‘hest’n’ voor de drukste dag van dit 
weekend: de Spekscheetersspeklappenrosen-
montag vor- undnachmittagspektakel. Niet 
alleen een hele mond vol, maar ook een hele 
tent vol. Deze dag is een begrip in Vasse en 
omgeving. De verschillende verengingen 
trekken, voorafgegaan door hun eigen 
dweilorkest de feesttent binnen en verzorgen 
op het podium een optreden. Op deze dag 
maken we kennis met maar liefst 15 
dweilorkesten met ieder hun eigen repertoire. 
“Rond de klok van 6 uur is het echte 

topdrukte” vertelt Martin “en is de tent op zijn 
volst”. Op deze dag gaan er ook niet voor niets 
2400 speklappen doorheen en heel veel 
vaatjes bier. Een glaasje pils is nog steeds het 
meeste verkochte drankje, gevolgd door zoete 
witte wijn. Van de non-alcoholische dranken 
blijft een glaasje cola op nummer 1 staan. 
Tevens moet je als horecaondernemer in de 
feesttent beschikken over zwak alcoholische 
dranken. Dit zijn dranken die minder dan 15 
volumeprocent alcohol bevatten. Hierbij kun je 
denken aan een soort namaak-apfelkorn of –
malibu. Het is erg bepalend wat er dat jaar in 
trek is. Het ene jaar is het ene drankje een 
hardloper en het andere jaar weer iets anders. 
Daar kun je soms geen touw aan vastknopen, 
maar als horeca moet je het vaak wel allemaal 
in huis hebben.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Martin geniet vanaf de zijlijn vooral van de 
mensen en van de muziek. Hij vindt en ziet dat 
de mensen met carnaval over het algemeen 
iets losser en gezelliger zijn. De leukste 
taferelen bekijkt hij op een afstand en met een 
nuchtere blik.  
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Dit jaar viert de carnavalsvereniging De 
Amsinkshook haar 22-jarig bestaan. De eerste 
bewoners van de wijk (fase I) hebben, onder 
initiatief van Herman en Berna von Piekartz, 
voor het eerst deelgenomen in Vasse. Het 
eerste onderwerp was “de zwervers” 
refererend aan het eigenwoningbezit en ze 
geen geld meer hadden voor de dagelijkse 
uitgaven. De Rabobank zat letterljik en 
figuurlijk bij iedereen op de bank. Door de 
jaren heen werd de buurt uitgebreid met fase 
II en fase III. Het gevolg hiervan was, dat het 
aantal deelnemers steeg, de kwaliteit omhoog 
ging en deelname aan andere optochten een 
normale zaak werd. Het aantal deelnemers 
was op enig moment uitgegroeid naar 80 
personen. Door de kwaliteitsverbetering was 
het winnen van prijzen niet meer een 
uitzondering maar meer een ‘gewoonte’ 
geworden. Vooral in Vasse werd menig jaar 
(regelmatig) een eerste prijs weggehaald. Ook 
de eerste prijs in Geesteren (lieveheers-
beestjes) staat menig deelnemer nog gegrift in 
zijn of haar geheugen. Na verschillende 
locaties (bij Von Piekartz, Braakhuis, Veer) 
heeft de buurt nu haar vaste locaties 
(thuisbasis) bij Jan Lansink (Elfen Jan) en Henk 
Franke.  Dit geeft rust en zekerheid en wordt 
door iedereen zeer gewaardeerd.                         
 
Het bestuur van de carnavalsclub heeft zich 
ten doel gesteld om de bijdrage zo laag 
mogelijk te houden. Dit lukt nog steeds. De 
individuele bijdrage bedraagt € 25,00 p.p. en    
€ 17,50 voor kinderen tot 16 jaar. Door veel 
zelfwerkzaamheid in combinatie met goede 
inkoop en verkoop is dit nog steeds haalbaar.  
 
Berucht zijn de kwartiermakers voor 
Geesteren. Omdat de optocht in Geesteren 
start om 11.11 uur ligt de gehele straat de 
avond ervoor al om 22.00 uur in bed.  
’s Morgens komen de kwartiermakers om 
07.00 uur bij elkaar en wordt er uitgebreid 

ontbeten. Vooral bekend zijn de broodjes met 
gebakken ei. Aangekomen in Geesteren wordt 
de frituurpan aangezet en stappen de 
kwartiermakers over op frikandellen met een 
“drankje’’. Zondags wordt de carnaval samen 
afgesloten met een drankje en een hapje bij 
Café-Restaurant Bolscher.                            
 
Om in de toekomst het carnaval in de wijk 
levensvatbaar te houden, wordt de jeugd zo 
vroeg mogelijk meegenomen in de werk-
zaamheden. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. De vereniging ziet dan ook met 
vertrouwen de toekomst tegemoet. 

  CV DE AMSINKHOOK 22 JAAR  
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“De hoempapamuziek op Rosenmontag”, zoals 
Martin zelf zegt vindt hij echt het allerleukste 
en past erg goed bij zijn eigen muziekstijl. 
Waarin het carnavalsfeest door de jaren heen 
hetzelfde is gebleven, is de muziek daaren-
tegen wel veranderd. Door de jaren heen 
merkte Martin dat de jeugd steeds meer houdt 
van dreun- en stampmuziek. Martin vindt deze 
muziek tijdens een carnavalsfeest zelf minder 
sfeervol.                                             

Wat ieder jaar blijft verbazen is het aantal 
jassen dat blijft hangen na het carnavalsfeest. 
Aan het einde van de avond liggen en hangen 
er nog tientallen jassen in de garderobe van de 
tent. En dat nog wel in het koudste seizoen van 
het jaar. Maar gelukkig zijn dat maar de kleine 
dingen, want zo’n groot evenement brengt 

altijd wel de nodige spanningen met zich mee. 
Martin is altijd maar weer blij als alles goed is 
verlopen en er geen ernstige of vervelende 
incidenten zijn voorgevallen.                          
 

Het Bels-team heet iedereen alvast van harte 
welkom in de tent, maar in het bijzonder de 
nieuwe hoogheden. Martin weet namelijk als 
geen ander hoe geweldig het is om de 
Hoogheid van De Spekscheeters te zijn. Het 
was voor hem niet alleen een hele leuke tijd, 
maar ook een echte levenservaring. Hij zou het 
‘Prinsenschap’ iedereen gunnen, want het 
brengt niet alleen een hele leuke tijd met zich 
mee, maar is ook goed voor je eigen 
ontwikkeling. “Ik heb er zelf veel van 
opgestoken, zoals het praten voor een groot 
publiek”, aldus Martin Bels.  
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Café Bolscher, ‘het café woar muziek is zit’, 
kent iedereen als een huiselijk, warm en 
gezellig café. Waar Rapp’n, Gemütlichkeit en 
Stimmung voorop staan. Het café is altijd al de 
verzamelplaats geweest voor veel verenigingen  
en natuurlijk de thuisbasis voor CV Het 
Tuindorp. Nadat het voormalige café ‘De 
Herberg van Vasse’ haar deuren sloot, was het 
voor CV De Spekscheeters al vrij snel duidelijk 
dat het nieuwe ‘verblief’ Café Bolscher moest 
worden. Al vanaf 1993 verzorgen Laurens en 
Ceciel Bolscher de gala-avonden in ‘t Eschhoes 
en vanaf 2004 zijn zij de residentiehouders van 
De Spekscheeters.                                           
 
De residentie is het hoeskomm’n van de 
verening. Bij elk evenement is de residentie het 
vertrek- en aankomstpunt voor de Prins en zijn 
gevolg. Het nieuwe carnavalsseizoen begint 
volgens de residentiehouders met de 
welbekende ‘Raad de Prins briefjes’. Zo rond 
de feestdagen beginnen de mensen te 
speculeren over een mogelijke Prins. Dit is een 
leuke opstart naar het nieuwe carnavals-
seizoen. Je merkt aan de mensen dat het 
carnaval dan echt begint te leven. Heel veel 
Spekscheeters zijn dan ook erg benieuwd naar 
de nieuwe Hoogheid en bezoeken massaal het 
Prinsenbal. Dit is een drukbezochte avond, die 
al vroeg begint. Veel bezoekers, zowel jong als 
oud, kijken extra goed rond of ze aan de 
overige bezoekers kunnen zien of er enige 
connectie is met een mogelijke Hoogheid. 
Nadat de Hoogheden bekend zijn volgt de 
opening van de Residentie. De Prins krijgt met 
de Noaberoamd een symbolische sleutel. 
Gedurende de regeerperiode heeft de Prins het 
recht van spreken over de residentie. Tijdens 
het aftreden op de Elfde van de Elfde wordt 
deze sleutel weer teruggeven aan de 
residentiehouders. Dit is dan ook het moment 
dat de foto van de Prins van achter het schap 
wordt overgeplaatst naar de bekende 
‘Spekscheeters-galerij’.  
 

De week van de gala is voor de residentie-
houders vaak de drukste carnavalsperiode. Een 
intensieve week, waarin er samen met ‘Het 
Krombachterteam’ veel moet worden klaar-
gezet, opgeruimd en de bezoekers natuurlijk 
worden voorzien van een hapje en drankje. De 
afsluitende zondag van het galaweekend is dan 
ook voor zowel de galamedewerkers als de 
residentiehouders een gezellig samenzijn. Bij 
iedereen voel je de enorme ontlading dat de 
gala weer geslaagd was en dat levert natuurlijk 
soms extra gezelligheid en spontaniteit 
op.                              
 
“De zondag van het carnavalsweekend is echt 
een dag met vele tradities”, leggen Laurens en 
Ceciel uit. In de ochtend vanaf 9.00 uur komen 
de Tuindorpers bijeen om te schminken voor 
de optocht van Geesteren. Die ochtend komen, 
zoals Laurens en Ceciel zeggen “verschillende 
kopkes om de deur kijken”. De een heeft dan 
veel schmink nodig en de ander hoeft alleen 
maar iets bijgeschminkt te worden. De 
vereniging en de oud-Prinsen gaan op 
zondagmorgen altijd naar Agelo. In de loop van 
de dag komen dan de eerste buurtverenigingen 
weer terug zoals De Haanstiehook, De 
Amsinkhook en Het Tuindorp. Samen wordt er 
een hapje gegeten, gedronken, nagepraat en 
gediscussieerd over de (mogelijke) uitslag van  

5 

1. a biena 25 joar bie Benno Scholte op Reimer 
werkt. 

2. hij doar ok wa Bokito wud neumt. 

3. hij de jongens van Prins en Sik voetbal-
training gef.  
 
4. hij nich in ‘n achtbaan durft. 

5. hij noa het ett’n van 2 patat, 2 frikandel, 1 
berehap en ‘n gehaktbal zeer: “Noe muk op 
hoes aan, oons ma hef ‘t etten kloar!” Dit na 
werktijd bie Benno. 
 
6. hij trouwt is met nen Alberger Bökke, 
Nicole. 

7. den doorduur nich mer van Slag is. 

8. hij de grootste biefstukproducent van 
Vleijkhook is. 
 
9. völl verstand van kleding etc. hef (zie foto in 
modeblad van Koopman Tilligte), mer dat e 
vrogger de blous’n bie M&S damesmode in 
Almelo hef kocht.  
 
10. dat met volleybal de tegenstanders en de 
netantenne nich veilig bint.   
 
11. hij groot respect had veur de toenmalig 
mavodirecteur van Tubbig (en trouwens de 
kamereu van hem ok wa). Ze hebt noa het 
examen nog spandeuk en vlagg’n ophung’n.  

 EN WIST U DAT SECRETARIS PETER.. 
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1. tien jaar in het Papsleefdoarp hef woont op  
het kamp.   
 
2. hij één van de kampleiders van het VMC 
jeugdkamp is. 

 
3. der veur zorgt dat de treinstations in 
Nederland ijs- en sneeuwvrij blieft.  
 
4. het een idee hef um de rest ok te regelen bie 
de NS zodat ze ‘n moal op tied veurt.  
 
5. hij nich de meeste kerstbeum hef, mer wa 
de mooisten!  
 
6. hij vrogger moal in sloap is völlen op’n 
brommer en toen ‘n paar uur later bie hoes 
kwam na zoektocht deur de hele familie. 

 
7. hij noa ‘n kamereudag nog met werk gangs 
is. Beum sneuien in de Pruus!   
 
8. hij good kievitseieren kan zeuken, want al 
wat op de groond lig doar heff e verstaand 
van.  

 
9. hij met klootschieten 3 moal met is west 
naar ‘n EK. Alleen as wiezer.   
 
10. hij het grootste deel van zien brulft met 
nen tukdook op’n kop hef lopen, mer dat we 
dat wa kent van hem.  
 
11. hij gek is op alles wat van een vearken of 
nen koo of koomp.   

  WIST U DAT PRINS FRANK I.. 
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 de optocht van Geesteren. En ’s avonds 
wanneer iedereen zijn programma er weer 
(bijna) op heeft zitten, waaien velen nog even 
bij de residentie aan. De vereniging is terug in 
de residentie, jeugd komt terugwaaien uit 
Geesteren, De Spekhest’n en Tiedt Zat spelen 
nog een vrolijke noot en soms komt er 
onverwachts nog een vereniging binnen. Het is 
echt zo’n gezellige ‘loopdag’ met een komen en 
gaan van carnavalsvierders.                          
 
De residentiehouders hebben het carnavals-
feest bij meerdere generaties meegemaakt en 
zien het door de jaren heen ook wel 
veranderen. Ze merken dat de jongere 
generatie gaat voor het massale feest en dat de 
oudere generatie nog wel eens met weemoed 
terugdenkt aan de echte kroegcarnavals-
avonden. Vooral de oudere generatie vindt 
vaak toch dat een kroeg meer charme heeft. 
Daarbij zag je in het verleden op de zondag-
avond ook hele mooie creaties voorbij komen. 
De mensen waren dan echt mooi uitgedost. 
Vaak ontstonden er ook spontane optredens 
die altijd voor hilariteit zorgden. Door de komst 
van de Rosenmontag is de carnavalszondag wel 
echt veranderd. De meeste geschonken 
drankjes daarentegen blijven wel vaak 
hetzelfde. De mensen kiezen voor bier of wijn 
en af en toe een plummetje tussendoor. 
“Mensen moeten het namelijk ook allemaal 
lang volhouden”, lacht Laurens. Het is dan ook 
niet verstandig om veel te wisselen, want ze 
willen alles graag meemaken. Het aantal jassen 
dat in de tent nog soms voor verbazing zorgt is 
bij de residentie inmiddels vanzelfsprekend. 
Jassen, instrumenten van de dweilorkesten, 

accessoires en ga zo maar door. De mensen 
gaan tijdens carnaval vaak voor gemak en halen 
soms de volgende dag hun eigendommen 
alsnog op of soms helmaal niet !                            

De residentiehouders hebben in de loop der 
jaren Hoogheden zien komen en gaan. Elk jaar 
is het natuurlijk weer harstikke spannend wie 
de Hoogheid voor het komende jaar wordt. Het 
is natuurlijk altijd het leukste als een duo ook 
echt een duo is. Als de vereniging je vraagt 
moet je niet te lang nadenken, maar gewoon 
doen! “En een keertje weer een Prins uit Het 
Tuindorp zou ook harstikke leuk zijn”, grappen 
Laurens en Ceciel, “dat heeft toch altijd iets 
extra’s.” Je ziet de afgelopen jaren ook veel 
doorstroming  binnen de vereniging, wat 
overigens positief is. Je merkt dat hierdoor ook 
nieuwe mensen betrokken raken. De  
residentiehouders zijn vaak druk aan het werk 
tijdens bijna alle feesten en activiteiten van de 
carnaval. Ze zien ook dat het bestuur van De 
Spekscheeters tijdens het hele carnavals-
gebeuren niet stilzit. Zij zetten zich voor de 
volle 100 procent in om er samen, maar vooral 
ook voor anderen, een prachtig feest van te 
maken. “We hebben een super enthousiast 
bestuur woar aj zonder gedram good met kunt 
samenwerk’n”, aldus de residentiehouders.         
 
Laurens en Ceciel wensen alle Spekscheeters 
een mooi carnaval toe en belangrijk blijft: “Nen 
goei’n Spekscheeter mot mangs rapp’n.” En wij 
hopen natuurlijk dat het in de toekomst ‘Dick’ 
veur mekaar zal bliev’n in de residentie…. 
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Elk jaar wordt de zogenaamde Oetscheeter 
uitgereikt. Deze hoogste onderscheiding van de 
carnavalsvereniging De Spekscheeters is de 
beloning voor een persoon of groep die zich 
extra heeft ingezet voor het dorp, of Vasse op 
de kaart heeft gezet. Maar de onderscheiding 
kan ook worden gegeven aan iemand die het 
afgelopen jaar juist veel pech heeft gehad, of 
zich op een bijzondere manier in de kijker heeft 
gespeeld. Iedereen die in het verleden deze 
onderscheiding heeft ontvangen is daar dan 
ook bijzonder trots op.  

Vorig jaar werd deze speciale onderscheiding in 
de feesttent uitgereikt aan Simon Peter Kooy. 
Daarmee weet Simon zich als 29e in de rij van 
prominenten te plaatsen. In bijzijn van alle 
mensen werden hij en zijn gezin door de 
vereniging in het zonnetje gezet.  

Simon Peter was jarenlang lid van de hofkapel 
de Spekhest’n, al meer dan 15 jaar (en nog 
steeds) volleybaltrainer van diverse teams. 
Naast het sportieve is hij voorzitter van 
volleybalvereniging LEDnovate Esch Stars. 

Daarnaast al meer dan 25 jaar speler van het  
1e heren volleybalteam en jeugdleider bij de 
Vasse Manderveen Combinatie. Hij heeft zich 
ingezet als aanjager en regelateur van de 
vrijwilligers bij de bouw van ’t Eschhoes. Een 
man die recht voor de raap is en altijd bereid is 
om anderen te helpen onder het motto van: 
‘Niet zeuren maar aanpakken.’ Hij heeft hem 
echt verdiend! Voor zijn vrouw Monique, de 
onmisbare steun in de rug, waren er uiteraard 
bloemen. 

  ‘N OETSCHEETER  
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   Dit jaar bestaat het carnaval in de gemeente 
Tubbergen maar liefst 50 jaar. Het feest begon 
in 1968 in Reutum en al snel volgden andere 
dorpen en buurtschappen. 50 Jaar is normaal 
gesproken een jubileum, maar de echte 
carnavalskenner weet dat dit binnen het rijk 
van de Dwazen en Doar’n niet zo is. Uitsluitend 
het getal elf of een veelvoud daarvan levert een 
carnavalsjubileum op. Voor een echt jubileum-
feest moeten we dus nog een paar jaartjes 
geduld hebben, maar dat betekent natuurlijk 
niet dat we dit jaar niet gaan feesten met ons 
allen. Of het nu wel of niet om een jubileum 
gaat, carnaval is het feest waarbij we samen 
met elkaar plezier maken. 

Ieder jaar hebben we in de gemeente 
Tubbergen een Sleutelprins, die het gedurende 
de carnavalsperiode min of meer voor het 
zeggen heeft in Tubbergen. Dit jaar is dat Arjan 
Lucas, afkomstig van de Alberger Bökke. Op 20 
januari ontvangt hij van mij in bijzijn van alle 
andere verenigingen de gemeentelijke sleutel. 
Op 30 januari is hij voorzitter van de college-
vergadering. We zijn nu al benieuwd naar zijn 
plannen. Vooral zijn ICT-achtergrond maakt me 
extra nieuwsgierig. 

Vorig jaar deed ik mijn intrede in de carnavals-
periode en viel wat dat betreft met de neus in 
de boter. Ik heb in die eerste weken dan ook 
bijna alle gala’s en optochten in de gemeente 
Tubbergen bezocht. Een prachtige gelegenheid 
om een heleboel mensen in feestelijke 
stemming te ontmoeten. Jullie als carnavals-
vierders hebben mij daarmee aangenaam 
verrast. Ik heb veel gelachen en ontzettend 
genoten. 

Ik zie nu dan ook alweer uit naar het aan-
staande carnaval en wens u veel plezier met de 
voorbereiding ervan.  

ALAAF! 

Wilmien Haverkamp-Wenker 
Burgemeester gemeente Tubbergen 
 

  CARNAVAL 2018 
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Nou daar is hij dan weer..              
Voor u ligt de carnavalskrant van 2018. Samen 
maken we ons klaar op het 43e carnavalsjaar. 
Net zoals andere jaren is carnavalsvereniging 
De Spekscheeters er weer in geslaagd om een 
goed gevuld programma samen te stellen. De 
gala-avonden, de speklappenveurpreufoamd, 
de optocht en natuurlijk Rosenmontag. Dit is 
slechts een kleine greep uit de diverse 
activiteiten en feesten. Het startsein werd 
weer eens echt gegeven op de grandioze 
Prinsenopkomst bij Residentie Bolscher. Onder 
het motto ‘Dann’n d’r oet, beest op stal, op 
noar ’n machtig carnaval’ regeren Prins Frank I 
en Sik  Peter dit jaar over het Spekscheeters-
rijk.  
 
Maar eerst even een terugblik op het 
afgelopen jaar. Wat deden onze Hoogheden 
van  vorig jaar het fantastisch. Allereerst 
mochten we de hele noaberschap van oud-
Prins Gerald I en oud-Secretaris Marc 
feliciteren met hun 22-jarig jubileum. Maar of 
dit voor de dkw-ers nog niet genoeg was, 
sleepten ze met hun geweldige thema ‘CV 
DKW al 22 jaar in een achtbaan van plezier en 
avontuur’ 3 keer een eerste prijs binnen. Maar 
zo hard als de dkw-ers joelden om felbegeerde 
titels, joelden de overige wagenbouwers ook, 
want in 2017 werd het prijzengeld in de 
optocht verdubbeld. Maar er waren meer 
veranderingen: in 2017 werden de eerste 
Schoolprins en Schoolprinses verwelkomd. 
Schoolprins Tim Oude Luttikhuis en 
Schoolprinses Iris Dijkhuis waren de eerste 
debutanten die tijdens hun reageerperiode de 
baas waren over de Spekscheeterschool.            
 
Zoals elk jaar is het ook nu weer een komen en 
gaan van vrijwilligers. Zo mochten we een 
nieuw bestuurslid, een nieuw lid van de Raad 
van Elf en de nieuwe dansmariekes welkom 
heten. Maar we namen ook afscheid van een 
aantal personen. Frank Koopman had het 
besluit genomen om na  12 jaar te stoppen als 

regisseur van de gala-avonden. Wendy Rikhof 
werd bedankt voor het begeleiden van de 
dansmariekes de afgelopen 12 jaar en binnen 
De Spekhest’n hebben een drietal muzikanten 
te kennen te geven, dat ze gaan stoppen. Henk 
Wever is maar liefst 27 jaar lid geweest. Als 
muzikant en penningmeester van de Spek-
hesten. André Boksenbeld was eveneens 27 
jaar lid en Coen Lenferink is 25 jaar lid 
geweest.  
 
Waar de een weggaat binnen de vereniging 
staat een ander weer op. Deze mutaties zijn 
overigens wel positief, want het laat zien dat 
Vasse veel vrijwilligers rijk is en dat ons dorp 
bruist van energie. Wij hopen dat u dan ook 
met net zoveel energie en plezier de Spekproat 
zult lezen en ook dit jaar weer geniet van alle 
informatie en verhalen.                           
 
Spekscheeters en Spekscheeterinnekes, graag 
ontmoeten wij u op een van onze feesten en 
laten we er samen weer in slagen om er een 
onvergetelijk carnaval van te maken.                  
 
Groeten en een driewerf Alaaf!                           
 
Bestuur Carnavalsvereniging De Spekscheeters  
                                        & Redactie De Spekproat 

  BESTE CARNAVALVIERDERS 
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Ook dit jaar brengen onze Hoogheid Prins 
Frank  I en zijn Secretaris Peter een bezoek 
aan de zieken en bejaarden in onze 
gemeenschap.  

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  
7, donderdag 8 en vrijdag 9 februari.  

Zaterdag 6 januari hebben de nieuwe 
Hoogheden voor het aankomende carnavals-
jaar zich voor het eerst gepresenteerd aan het 
publiek. Voor het zover was, was er de 
mogelijkheid om via een “Wie raadt de 
Prinsformulier” de 44e hoogheid te raden. 
Tijdens het Prinsenbal werden de cryptische 
omschrijvingen uitgelegd. De Prins is 39 keer 
geraden. De winnaar van het halve varken 
gesponsord door Slagerij Wim wordt bekend 
gemaakt op de Speklappenveurpreufoamd.  

* Bij beide kan de vlag in top.                              
De vlaggen kunnen in de top van de 
kerstbomen die Frank verkoopt. En in de 
aspergetijd gaat de vlag op de asperges bij Sik 
Peter. 

* Wie is de mol.                                                       
Beide heren zitten veel met hun handen in het 
zand te wroeten. 

* Wie van de 3.                                           
Er stonden 3 kandidaten op de lijst die aan de 
Steenbrei wonen. Eén ervan is het dus 
geworden. 

  BEZOEK AAN ZIEKEN EN BEJAARDEN  

  WIE RAADT DE PRINS? 
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Redactie: Marlon Beld 

PRINS FRANK I & SECRETARIS PETER 
WENSEN U EEN FIJNE CARNAVAL EN ZIEN U GRAAG OP.. 

 
 
24 januari  Bekendmaking Schoolprins  
  en Schoolprinses 
25 januari Gala in zaal ‘t Eschhoes  
26 januari  Gala in zaal ‘t Eschhoes 
27 januari  Gala in zaal ‘t Eschhoes 
28 januari  Dansmariekesfestival Fleringen  
 
 
 
7 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
8 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
9 februari  Bezoek aan zieken en bejaarden 
  Schoolcarnaval, Opening residentie  
  en Speklappenveurpreufoamd 
10 februari  Optocht 
12 februari  Jeugdoptocht en Rosenmontag  
14 februari Bok verbranden 
 

Carnavalsvereniging De Spekscheeters viert al 
jaren ‘n Noaberoamd en Opening van de 
Residentie op de vrijdagavond in het 
carnavalsweekend. Onder de Spekscheeters 
staat ’n Noaberoamd bekend als een avond 
voor de noabers, familie, kennissen en 
collega’s van de Prins en de Sik. Echter de 
deelnemers aan de optocht en sponsoren 
worden voor deze avond ook uitgenodigd. We 
willen te kennen geven dat iedereen, elke 
Spekscheeter, op deze avond welkom is! Bij dit 
‘open’ feest hoort een andere naam, want de 
naam  Noaberoamd dekt niet helemaal de 
lading. De nieuwe naam voor deze avond is: 
Speklappenveurpreufoamd! Op deze manier 

hopen we iedereen aan te spreken. We gaan 
op de vrijdagavond de speklappen “veur-
preuven” voor het Spekscheetersspeklappen- 
rosenmontag vor—und nachmittagspektakel. 
Hopelijk zien we u op deze avond. 

  SPEKLAPPENVEURPREUFOAMD 

 AGENDA  

1 

 

      Wist u dat..  
Prins Frank I en Sik Peter 

pag. 4-5 

“2400 speklappen en heel veel 
vaatjes bier “ 

pag. 14 

CV De Amsinkhook  
22– jarig bestaan  

pag. 6-7 

De Spekscheeters uit Vasse maakten zaterdagavond hun nieuwe Hoogheden bekend bij Residentie 
Café-Restaurant Bolscher in Vasse. Voorzitter Walter Kemna van de Spekscheeters nam deze avond 
de presentatie voor zijn rekening. In afwijking tot voorgaande jaren werd de opkomst van de 
Hoogheden een uur eerder gehouden, om de familie en de noabers niet al te lang in spanning te 
houden en ze de gelegenheid te geven om volop te gaan genieten van dit Spekscheetersspektakel. 
Om 20.30 uur werd de traditionele spekkist de zaal in gereden, onder begeleiding van hofkapel de 
Spekhest’n, de Raad van Elf, de dansmariekes en een aantal Oud Hoogheden. 

In de weken voorafgaand aan het Prinsenbal 
kon men aan de hand van een aantal cryptische 
omschrijvingen een keuze maken uit 50 
prominente figuren uit het Spekscheetersland, 
die genomineerd waren om leiding te gaan 
geven aan de Spekscheeters.                            
 
De verbazing was groot, toen er uit de spekkist 
2 jonge knapen in de schijnwerpers kwamen te 
staan. Voor een aantal aanwezigen was toen al 
wel duidelijk wie de nieuwe Hoogheden zouden 
worden. De twee jongens zijn namelijk de 
kinderen van het nieuwe stel. Uiteindelijk werd 
door de voorzitter bekend gemaakt, dat dit jaar 
Prins Frank I (Oude Luttikhuis, Kouk’s Frank) 
gaat regeren over de Spekscheeters en Spek-
scheeterinnekes, bijgestaan door zijn broer 
Peter.  
 
In hun proclamatie beloofden de hoogheden 
plechtig, dat ze dit regeringsjaar de steek op 
zullen houden en de zakdoeken in de ‘tuk’ 
zullen houden. Beide heren staan erom bekend, 
dat ze normaal gesproken niet ‘van wiet’n   
stoat te flantuut’n’ en duidelijk aanwezig zijn op 
feesten en partijen.  
 

Ook was er nog een eerbetoon aan de moeder 
van de Hoogheden: Kouk’s Truus. De asperge-
koningin van Mander zou absoluut niet onder 
doen voor de eerdere prinsessen van de 
Spekscheeters.  
 
Op het einde van de proclamatie werd de 
nieuwe spreuk van de hoogheden voor dit 
carnavalsseizoen bekend gemaakt:  
 
‘Dann’n d’r oet, beest op stal, op noar ’n 
machtig carnaval.’ 

  NIEUWE HOOGHEDEN VAN CV DE SPEKSCHEETERS 


