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Bestuursleden 4 x 11 jaar
Jeugdcarnaval "De Haverzekskes"

Een vereniging kan niet bestaan zonder de vele vrijwillige bestuursleden. De
Jeugdcarnaval  "De Haverzekskes" heeft in haar 44-jarig bestaan 30 bestuursleden
geteld, die variërend tussen de 1 en 25 seizoenen de vereniging bestuurd hebben.

De eerste bestuurders
waren jongeren in de
leeftijd van 14 tot 17
jaar, waarvan Jos
Rongen de echte kar-
trekker was. Andere
bestuurders van het
eerste uur waren Ger
Lahaye, Paul
Vossen en John
Voncken. Later
werden leden van
KWJ (Katholieke
Werkende
Jongeren)
gevraagd om

deze jeugdcarna-
val te leiden; met

name de 3 Leon's (Leon
Daemen, Leon Maussen en
Leon Gerards) en Frans Smeets speelden een belangrijke rol.
Ook vele oud-prinsen wilden vaak een aantal jaren besturen,
zodat ook voor jongere generaties deze unieke vereniging bleef
bestaan. Piet Stohr, Ivo Vossen, Gidion Custers en Luc Reinards
zijn hier voorbeelden van. Jos Frissen kwam bij het bestuur
nadat hij eerst kennis had gemaakt met de jeugdcarnaval als lid
van de Raad van 11. 

Bestuursleden Peter Vossen en Jack Offermanns

samen met Marloe Vossen, zus van Prins Ivo Vossen.

Laatstgenoemde is later ook bestuurslid geweest. Ten

behoeve van Ivo stuurde voorzitter Sjo Loenis in 1983

een brief aan de Koninklijke Landmacht Nederland met

het verzoek soldaat Ivo Vossen gedurende de carna-

valsdagen vrijaf te geven, zodat hij als bestuurder volle-

dig inzetbaar kon zijn voor de carnavalsactiviteiten.

Voor het organiseren van de diverse carnavalsactiviteiten werd

door de verschillende besturen veel vergaderd. 

Het bestuur met dames in 1990 met o.a. Sjo Loenis, die 21 jaar

lang de voorzittershamer hanteerde.

Nico Vossen is 19 jaar langde secretaris van de jeugd-carnaval geweest. In hetbegin werd het secretariaatbijgehouden in een school-schrift, en vervolgens metbehulp van de typemachine.Nu wordt alles per mail verzonden.

Jos Frissen, jarenlang de penning-meester van de jeugdcarnaval enSjo Loenis. Na afloop van een car-navalsavond werd eerst het geldgeteld. Er werd besloten om nogeen paar uurtjes te gaan stappen.Vraag: "Waar moest men de geldkistveilig stellen?". Na verstandig over-leg werd besloten de geldkist in dekeuken van Zaal de Vos bovenop degeiser te plaatsen. Het bleek eenminder briljant idee, want de kist vieldoor de geiser naar beneden enbelandde op het aanrechtblad.Aanrechtblad en geldkist stuk enlang zoeken naar al het kleingeld.


