och
Maurice K

Math Braeken

1972

Math Waber

Smeets namen zitting in het bestuur. Dat carnaval een winters feestje
is blijkt wel uit het feit dat in 1969 zoveel sneeuw viel (1,5m) dat de
optocht niet kon doorgaan. De zelf gemaakte prinsenwagen stond bij
boerderij Janssen in de schuur en kon helaas niet worden gebruikt.
Om de raad in het gareel te houden werd er in 1970 voor de eerste
keer een ceremoniemeester benoemd. Het carnavalsgebeuren werd
steeds uitgebreider zoals uitstapjes naar de bejaardenmiddag, de prinsenreceptie en bezoeken aan andere plaatselijke verenigingen.
Naarmate de organisatie professioneler werd veranderde ook de kledij
regelmatig. Dit kunt u zien op de foto's rondom dit geschreven stukje
historie. In 1972 en de 6 daarop volgende jaren werd zaal de Vos
gebruikt voor de Proclamatie. De carnavalsdagen zelf werden wel
doorgebracht in de Expo. De Jeugdcarnaval bleek in die dagen een
goede kweekvijver voor latere prinsen van de Havermennekes. Een
voorbeeld hiervan is Jack Loenis, Louis Frissen en Lou Dolmans.
Bundenaren werden gegrepen door het Limburgse carnavalsgevoel.
In 1974 werd Maria Grouwels als jeugdprinses het eerste vrouwelijke
lid van de jeugdraad. Het was ook in deze jaren dat de traditie ontstond dat de jeugdprins telkens op een andere wijze werd vermomd
voordat de uitroeping plaats vond. Tot 1975 kwamen er steeds meer
gedragsregels. Een voorbeeld hiervan is dat de ouders van de prins
een etentje verzorgden voor het bestuur en leden van de Raad. Dat
dit vaak hilarische taferelen met zich meebracht moet u maar eens
vragen aan ons aller Sjo die de jongens had gesommeerd zich netjes
te gedragen maar zelf per ongeluk tegen de schragen van de tafel
opliep waardoor het servies en het eten op de grond belandde.

1973

Ruud Vossen

Piet Stohr

1974

1975

Guido Mauss

Wil Stijns

en

1971

1969
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