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In 1998 bezocht
het bestuur en pr
insenouders en ee
aantal ouders va
n
n de leden van de
Raad van 11 het
kasteleinsbal in ca
fé De Haverput.
De jeugdige aanhang mocht tot 23
.00 uur meegenie
ten van deze
avond. Tijdens de
ze avond stond ine
ens de feestzaal
onder water en kr
eeg iedereen na
tte voeten. De jeu
was op het toilet
gd
geweest. In plaat
s van enkele bla
jes, gebruikte zij
ad
de hele rol toiletp
apier. Die avond
heeft Wim van de
Haverput tot midd
ernacht de hele
lering tot aan de
riostraat open gebr
oken om het euve
verhelpen. Het jaa
l te
r hierna is het he
le bestuur van "D
Haverzekskes" m
e
et aanhang naar
het ''Auwd wiever
gegaan, verkleed
bal''
als ontstoppings
bedrijf ROED.

Zelfs een oud-prins van "De Havermennekes", Bèr
Lahaye, kwam bij het bestuur. Jan Timmermans was
bestuurslid bij "De Haverzekskes" en ging hierna naar
de carnavalsvereniging "De Havermennekes". Ook veel
vaders van jeugdprinsen of jeugdprinsessen voegden
zich bij het bestuur zoals Jo Pluymakers, Theo
Custers, Joop Absil, Peter Kostons en Koert
Offermanns. Sjo Loenis (25 jaar bestuurslid) en
Nico Vossen (21 jaar bestuurslid) zijn voor hun
jarenlange en belangeloze inzet, benoemd tot erelid
van de jeugdcarnaval. Verdere bestuursleden zijn
Jack Offermanns, Peter Vossen, Bertus Pechler,
Donné Kurvers, Guus Luyten, Jan Ramakers en
Hans Sandhövel. Eén jaar heeft Riet Vossen als
enige vrouwelijk bestuurslid meegewerkt. Om het
thans 4-koppige bestuur in het nieuwe seizoen te
kan
komen versterken zullen Jannick Offermanns (oud
ch ook goed
organisatie, zi
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n
t
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as
n
na
gi
r,
prins) en Martin Zeptner (vader van ceremoniet bij het be
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meester Lotte) op de proclamatie van het jubileumprinamuseren
rnavalsseizoen
het nieuwe ca
senpaar van de
"Haverzekskes" als
bestuursleden worden geïnstalleerd.
Zeker willen wij
ook vermelden dat
de jeugdcarnaval
nooit zou zijn uitgegroeid tot wat
ze nu is, als de
dames van de
diverse bestuursleden niet zoveel
werk zouden hebben verricht.
Graag willen wij
iedereen bedanHet bestuur en hun da
mes van de laatste 11
Luc Reinards (9 jr. lid)
ken voor hun
jaar jeugdcarnaval:
, Peter Kostons (7 jr. sec
r.), Koert Offermanns
Bèr Lahaye (13 jr. lid)
geweldige inzet
(6 jr.lid, waarvan 3 jr.
, Theo Custers (21 jr.
secr.),
lid, waarvan 5 jr. penn
.mr. en 10 jr. voorzitter
in de afgelopen
Gidion Custers (14 jr.
) en
lid, waarvan 10 jr. penn
.mr.).
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