
 

 

  



 

 

Van de redactie 
 

De vakanties zijn voorbij en carnaval is nog lang niet in zicht maar voor de redactie van de Bookesjtok 

toch tijd om de handen uit de mouwen te gaan steken, de pen ter hand te neme, de laptop open te 

klappen en aan de slag te gaan. Want het vullen van de Bookesjtok gaat niet vanzelf en zeker deze 

editie in het jubileumjaar niet.  

De redactie is dit jaar uitgebreid met een nieuw, jong en enthousiast redactielid: Indira Steens, een 

meisje uit een echt carnavalsnest. Ze heeft zich spontaan aangeboden om mee te komen helpen. Die 

kans laten wij natuurlijk niet voorbij gaan. 

Een kans die wij ook niet voorbij laten gaan is aandacht besteden aan het jubileum van de 

carnavalsvereniging: 5x11 jaar CV de Doorzètters. Dit heuglijke feit zullen we in dit seizoen gaan vieren 

en ook in deze editie van de Bookesjtok regelmatig noemen. Regelmatig??? 

Nou ja, eigenlijk lezen we in bijna ieder stuk wel iets wat met 5x11 te maken heeft. We hebben alleen 

het woord “jubileum” al 14 keer geteld op de 4 pagina’s die hier voor u liggen.  

Van de beginjaren waar Frans Knoben over spreekt, de zaate hermenie Naat en Zaat  en de 

herinneringen uit de oude doos tot aan de nieuwe kostuums van de raadsleden en het scharrelen voor 

euro’s op de dag van vandaag. Het staat allemaal in deze Bookesjtok. 

Lees, kijk en geniet… 

Dat ook dit jaar zo’n super boekje helemaal gratis is voor heel Neerbeek hebben we te danken aan alle 

sponsoren die de Doorzètters een warm hart toedragen.  

Wilt u zelf ook een plekje in de Bookesjtok? Stuur dan uw leukste carnavalsfoto’s van dit seizoen en/of 

een stukje tekst naar de redactie via bookesjtok@doorzetters.nl en misschien staat u dan in de  

volgende editie. 

Wij wensen al onze lezers een geweldig lang carnavalsseizoen, samen met Prins Tom I, Prinses Xaviera 

en Jeugdprinses Fleur I en alle Doorzètters van binnen en buiten Neerbeek. 

 

ALAAF !!! 

De redactie 

Indira 

Jacqueline 

Svenja 

Willem 
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Woordje van de vorst 
 

Lieve Doorzètters en Doorzètterinnekes 

Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de 

voorbereidingen met de nieuwe hoogheden. Daarnaast 

geven we ook vol gas met Prins Ivo I op de verschillende 

activiteiten. Dit is altijd een enerverende tijd. Voor mij 

misschien wel een van de spannendste tijden van het 

vorstenschap. 

Ik verheug me ontzettend op ons jubileumjaar. Wie onze 

jubileum jeugd(prins) gaat worden mag ik nu nog niet 

zeggen, maar als u dit leest zitten we met onze nieuwe 

hoogheden midden in het feestgedruis. 

Al 55 jaar Doorzètters in Neerbeek, ik ben oprecht trots 

op deze club. 

Een club die de laatste jaren alleen maar groter is geworden en dat is enorm sjiek. De vereniging leeft 

en daarmee ook de carnaval in Neerbeek. We staan altijd open voor tips en ideeën om de carnaval nog 

sjieker, groter en feestelijker te maken dus als u iets zie,t hoort of bedenkt meldt u dan bij mij of 

iemand anders van de vereniging! 

Waar we natuurlijk in blijven investeren is de jeugd. Ook dit jaar staat er weer een voltallige jeugdraad. 

Sjiek dat dat ieder jaar opnieuw weer lukt. De AJP’s (oud jeugdprinsen) en AJA’s (oud jeugd 

adjudanten) horen er zeker ook bij en ik vind het geweldig dat ze er op zoveel activiteiten bij zijn. Ook 

dit jaar organiseren ze weer een eigen carnavalsavond die hopelijk druk bezocht gaat worden door de 

jeugd van Neerbeek en omstreken. 

Ik verheug me enorm erop om samen met u allen de carnaval in Neerbeek te beleven. Laten we er een 

mooi jubileumjaar van maken! 

Neerbeek alaaf! 

 

 

 



 

 

  



 

 

Dankwoord prins Ivo 1 
 

De vraag voor het schrijven van het dankwoord ligt er al een maand maar als ik ergens geen inspiratie 

voor heb… ik ga niemand bedanken. Het heeft geen zin, je loopt het risico altijd iemand of iets te 

vergeten, over te slaan of tekort te doen. Carnaval en met name het prinsschap is een beleving, een 

toneelspel zoals Wim Fölker mij dat in 1994 al een keer heeft uitgelegd. We zijn acteurs met een paar 

hoofdrollen en een regisseur maar het herhaal, de muziek, het licht, de locatie, de improvisatie, de 

attributen, de beleving en vooral het publiek bepalen of het een geslaagde voorstelling is. Nou, het 

was een geslaagde voorstelling. De repetities waren hevig en lang. Hoofdrolspelers om mij heen vielen 

weg nog voor de première en tijdens de voorstelling maar de rollen werden overgenomen met ieder 

zijn eigen specialiteiten.  

Voor mij was de titel van het toneelspel “samen als team”, iets wat ook persoonlijk bij mij hoort.  

In het bezoeken van activiteiten, in het organiseren, in het ophalen van oude herinneringen en 

belevenissen uit de tijd dat ik nog lid was van de Raad en nu als prins en steeds op zoeken naar mijn 

medespelers. Contact zoeken met de oudere generatie met een uniek herken moment door samen 

met mijn collega prinsen van Beek, Genhout en Spaubeek op het biljart in het bejaardenhuis uit onze 

bol te gaan gevolgd door de rollator polonaise. Het staat in geen enkel draaiboek, het is beleving. 

Contact met de zieken en weggaan wetende dat…, contact zoeken met mensen met een beperking, 

contact met oud-leden en groepen. Contact zoeken met de allerkleinste jeugd om maanden erna te 

horen dat ze je naam niet weten maar wel herkennen als die meneer met de veren tot aan het 

plafond. 

Wel zijn er toneelstukken waarin de prins zijn prinses vindt maar er is geen boek zo dik waarin mijn 

trots beschreven kan worden over prinses Emma 1. De eenvoud en vriendelijkheid, de beleefdheid en 

haar eigen wil en beleving samen met haar adjudant Kirsten en alle ouders, bleken perfect aan te 

sluiten bij mijn super adjudant Paul en mij. 

Inmiddels is decor omgebouwd en zijn de nieuwe kostuums al aangetrokken. De nieuwe voorstelling 

met onze nieuwe prins-prinses-jeugdprins of jeugdprinses is al weer in volle gang. Neemt niet weg dat 

we terug kunnen kijken op een geweldig seizoen of voorstelling waarin ik als prins voor velen een 

hoofdrol mocht spelen, veel applaus en bloemen in ontvangst mocht nemen en positieve kritieken 

kreeg. Hiervoor ben ik iedereen zeer dankbaar maar besef dat er één persoon is waardoor ik dit 

dankwoord kan schrijven: mijn eigen “queen mom” Monique. Zij is sinds 1994 de schrijver waardoor ik 

dit toneelstuk samen met u mocht spelen. Als 25 jaar trots om een Nirbikse Doorzetter te mogen zijn, 

samen met U! 

Beste mensen, nog één keer mijn lijfspreuk: 

Handbal en carnaval zit in mijn bloed 

’t geel en groen komt eindelijk bij het rood 

Zet de zorgen dus nu aan de kant 

En pak me bij de hand 

Dan neem ik u nu ik geen prins Ivo I meer ben 

Mee door het carnavalsland. 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Dankwoord jeugdprinses Emma I 
 

Het is nu begin november en komende zondag is eindelijk de 11e van de 11e en mag ik mijn feestjurk 

weer aantrekken. Dat hangt nu bij het kledingatelier want ook bij mij heeft de tijd niet stilgestaan. Ik 

ben flink gegroeid het afgelopen jaar. 

Vorig jaar rond deze tijd was ik nog vol verwachting van wat allemaal komen zou en nu, een jaar later, 

zijn al mijn verwachtingen overtroffen.  Ik noem een paar van de mooiste activiteiten en bijzondere 

momenten en wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om een paar mensen in het bijzonder te 

bedanken. 

Meteen na de uitroeping leerde ik prins Ivo kennen toen wij thuis de medailles uitwisselden. Het was 

meteen gezellig. Extra bijzonder was dat Paul de dag vantevoren al adjudant gekozen was, hem kende 

ik al wat beter vanuit de jeugdraad. Bedankt Ivo en Paul, wat hebben wij een plezier gehad! Bedankt 

ook de jeugdraad, samen naar de activiteiten gaan; het was geweldig! 

Op de dag van de receptie kwam de burgemeester spek met ei eten, samen met de raad. Ongelofelijk, 

gewoon bij ons thuis. Voor de receptie in de coole legerjeep naar de Keulsteeg en de hele avond een rij 

mensen die Ivo, Paul, Kirsten en mij kwamen feliciteren. Overladen met cadeaus midden in de nacht 

naar huis, bedankt allemaal! 

Bedankt prinsencommissie dat jullie mij hebben uitgekozen als 49ste jeugdprinses van de Doorzètters. 

Mijn chauffeurs Patrick en Ger voor het brengen en halen naar alle activiteiten in mijn knaloranje 

prinsessenauto! 

Pap en mam en Stijn, zonder jullie zou mijn droom niet zijn uitgekomen! 

Dan een speciale dank aan prinses Lindsay van de Sjravelaire, prinses Desiree en hofdame Esmee van 

de Kwakkerte en prins Pim met zijn hofnar Stef van de Pottentoate. Het was altijd een feest om elkaar 

tegen te komen in het seizoen…en dat was best vaak. Ik noem bijvoorbeeld het jeugdprinsentreffen in 

de Keulsteeg, wat hadden wij een lol. 

De Blauw Sjuut, wat een belevenis. Het gekke pekskesbal, het bezoek aan de peuterspeelzaal waar 

mijn broertje Stijn was, carnaval op school en dan het echte begin van de carnaval. De mis, het hijsen 

van de vlag en de rest van de drukke, maar o zo geweldige carnavalsdagen. Geweldig, het magnifieke 

weer het vele snoep uitgooien en flink feesten. Met als extra verrassing de uitroeping als leukste 

dorpsprinses door Omroep Start. De beker staat gelukkig nog even op mijn kamer. 

Jarenlang droomde ik ervan om ooit jeugdprinses te worden en gelukkig voor mij is die droom in 

vervulling gegaan.  

En dan als laatste, Kirsten, mijn adjudant. Mij steun en toeverlaat, de bewaker van mijn scepter, mijn 

hulp bij het aankleden na ieder toiletbezoek, maar vooral mijn beste vriendin. Danke, Danke, danke, jij 

hebt het super gedaan! 

Ik wil graag afsluiten met mijn lijfspreuk 

“Mit vasteloavend gaon ich mit miene adjudant en raod  

alles gaeve om same mit uch eine supersjieke tied te belaeve” 

  



 

 

  



 

 

Naat en Zaat 
 

In het jaar 1983 werd in Neerbeek door 10 stellen met hun kinderen een zaate hermenie opgericht 

onder de naam “Naat en Zaat”. Het was een verzameling van echte muzikanten aangevuld met een 

paar andere enthousiaste lawaaimakers met trommels, kazoes, rammelaars, pannendeksels of wat ook 

maar voorhanden was. 

Er werd gerepeteerd bij het leven en een eerste proeve van bekwaamheid was op een communiefeest 

in 1983 bij de kinderen van de zaate hermenie. En ook andere communicantjes werden die dag 

overvallen met een serenade (en hun ouders werden verlost van spijs en drank). Een jaar later, in 

1984, werd één van de muzikanten prins werd. Prins Ton I (van Schendel). In 1989 viel deze eer te 

beurt aan prins Jan I (Retera). Verschillende van de aanstormende talenten kregen ook les op de 

muziekschool om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Veel werd gerepeteerd maar ook veel 

plezier gemaakt en tussendoor werd links en rechts gezorgd voor muzikale streken. 

Verschillende jaren achter elkaar trok de zaate herremenie in de halfvasten optocht in België mee, 

werd een koperen huwelijksstel, en de buurt, ’s morgens in alle vroegte uit bed geblazen werd met 

muzikale “rempetemp” en werd voor iedereen spek met ei gebakken. In Stein werd meegedaan aan 

een muzikaal treffen met allemaal zaate hermeniekes. 

Pastoor Bindels was de beschermheer van de club, een taak die hij met veel verve en plezier op zich 

nam. Het seizoen begon voor Naat en Zaat altijd met een hermeniekes treffen in Geleen en op 

carnavals zaterdag met een optreden voor de bewoners van Odilia in Geleen. Aansluitend was de 

hermenie dan uitgenodigd bij de beschermheer, voor een drankje. Fien, zijn huishoudster en steun en 

toeverlaat, zorgde voor de hapjes en ook aan de kinderen werd gedacht. 

’s Avonds verzamelde men zich dan in café Oos Heim om met de Prins, zijn wijze Raad en andere 

aanhang van café naar café te trekken en muziek te maken. Neerbeek had destijds nog vier cafeetjes. 

Op carnavalsdinsdag werd met de optocht mee getrokken en carnaval uitgeblazen. Zo blies de 

hermenie vele jaren achter elkaar haar partijtje mee. Niet alleen in de carnaval van Neerbeek, maar 

ook daarbuiten zorgden ze voor vele muzikale noten in de gemeenschap. 

  



 

 

  



 

 

Uit de oude doos 
 

 De vereniging is opgericht in 1964 door een aantal notoire inwoners van Neerbeek waarvan 

namen als Jaques America, Gerrit Verpoort, Jo Scheepers, Frans Smeets, Jan Janssen, Chrit van 

Mulken, Walter Wolters, Ton Hamers en Jef Romers onder andere als oprichters genoemd worden 

 Pap en mam Sieben waren de grote enthousiastmeerders van het carnavalsgebeuren 

 Er waren toendertijd gesprekken met de Beeker Pottentoate, maar daar viel weinig te regelen 

 De eerste carnavalswagen beeldde het thema “luidende klokken” uit ten teken dat de Neerbeekse 

carnaval begonnen was 

 Er gingen toen ook al wagens mee uit andere dorpen 

 Neerbeek was toen nog 6 cafés rijk 

 Er zijn nog oude edities van de carnavalskrant “CV de Doorzètters” gevonden uit de jaren 90 die in 

elkaar geknutseld waren door Bianca en Mike Folker 

 In 1999 is de eerste editie van de Bookesjtok verschenen 

 Er dus al 20 jaren onzin verkocht wordt 

 In 1971 werd de eerste jeugdraad in het leven geroepen en Ton Smeets was de eerste jeugdprins 

 In 1975 is de eerste grote raad gestart met Guus Janssen als eerste grote Prins met jeugdprins Jack 

(Pustjens) aan zijn zijde 

 De Niederbacherkapel onder leiding van de heer Wubben verzorgde de muziek tijdens de zittingen 

 Later werden zij opgevolgd door de Weekenders met Rainer Rutte 

 De kapellen waren onderdeel van onze fanfare 

 Jan Steijns heeft zich jarenlang de benen onder het lijf uit gerend om een goede zitting te regelen 

 Hij regelde zoveel artiesten dat de zitting pas tegen de klok van 01.30u afgelopen was 

 In het jubileumjaar 1985-1986 bestond de Raad uit 5 leden 

 Daarna ging het langzaam beter. Men is lang op zoek geweest naar nr 11 en uiteindelijk ging de 

vereniging met 12 raadsleden het jubileumjaar 1995-1996 in 

 Bij het 3x11 jarig bestaan kreeg de raad eindelijk nieuwe kostuums 

 Toen werd al langs de deuren gegaan om geld bij elkaar te sprokkelen 

 En mensen deden toen alsof ze niet thuis waren 

 Mike Folker en John Pisters hebben jarenlang met veel plezier de kinderzitting georganiseerd 

 Jos Boyens is sinds 1996 begeleider van de jeugdraad en de jeugdprins bij recepties, optochten en 

zittingen 

 Hij doet dat altijd met veel plezier en krijgt daarvoor een dik compliment 

 Hans, Jack, Jo, Peter, Frans en Ivo hebben heel wat jaren de Bookesjtok in elkaar gedraaid 

 Bianca en Mike het niet konden laten en ook hun duit in het zakje deden 

 Waarschijnlijk hebben nog veel meer mensen zich in het verleden met de Bookesjtok bemoeid 

 Er is een nieuwe optochthal gevonden in Hoensbroek 

 Volgens Gerrit Verpoort is de vereniging opgericht in 1963 

 En volgens het logo van de vereniging in 1964 

 In 2001 zijn de Doorzètters digitaal gegaan 

 In 2018 is de website vernieuwd 

 In 2002 was de eerste mansluujzitting 

 In 2006 staken Wim, Ivo, Jo, John en Hub nog altijd de Bookesjtok in elkaar samen met Bianca en 

Mike 

 De sponsoren leveren ook een belangrijke bijdrage aan de bookesjtok  

 Er werd en wordt altijd veel zorg besteed aan de Bookesjtok 

 En toch staan er elk jaar helaas weer foutjes in 



 

 

 In 2016 hebben Svenja, Willem en Jacqueline het stokje van de redactie overgenomen 

 Dit jaar is Indira daar bij gekomen 

 Er is in de historie van de Doorzètters ook nog even een zaate hermenie geweest 

 Die was echter al snel uitgeblazen 

 In 1998 werd door de oud jeugdprinsen voor de eerste keer het clownenbal georganiseerd 

 De stichting Neerbeek actief had in de zomer bij de Haamen een feesttent staan 

 Daar werd in de wei het “koosjiete” gehouden 

 Zo kreeg met het geld bij elkaar om het jubileum van de Doorzètters te financieren 

 De ceremoniemeester kreeg bij het 4x11 jarig bestaan een nieuwe ceremoniestok 

 De raad kreeg bij diezelfde gelegenheid in 2008 alweer nieuwe kostuums waarvoor het geld bij 

elkaar geraapt werd door een goede bekende en verschillende sponsoren 

 In 2018 kregen de doorzetters bij gelegenheid van het 5x11 jubileum weer nieuwe kostuums, 

ditmaal betaald door de raadsleden zelf 

 In 2019 valt het carnavalsweekend in het eerste weekend van maart 

 We starten dan met een dialectmis in de kerk, opgeluisterd door het koor, de krijgershofzangers 

en het muziekgezelschap 

 Voorafgaand daaraan wordt de vlag gehesen 

 Op aswoensdag is het gedaan met de carnaval en dan gaan we een askruisje halen en haring 

happen 

  



 

 

Van de nieuwe site 
 

 
 

 

 

 

 

  

De jeugd heeft 

de toekomst… 

En wat zijn wij 

trots op onze 

springlevende 

jeugd 

Levi Scheepens Esmee Dirks 

Jesse Kohl Lucas Notten Joep Curfs 

Sem Leurs Kelie Kersten 

Ninthe Steijns Fenne Eummelen 



 

 

Vrouwen van de Raad 

Achter elk raadslid staat een een vrouwelijke Doorzètter...Samen genoemd de Dames van de 

Raad. 

Naast het verzorgen van de Raadsheren zijn de dames actief betrokken bij diverse evenementen 

en activiteiten van "C.V. De Doorzètters ". Met hun vrouwelijke charmes ondersteunen ze daar 

waar nodig.  Ze staan de heren ter zijde met gevraagd en ongevraagd advies. 

Over het algemeen zijn de dames minder zichtbaar op de voorgrond, maar leveren zij achter de 

schermen heel belangrijk werk voor, tijdens en na de Carnaval. Als het op de feesten aankomt 

zijn ze uiteraard van de partij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.r.n.l. Isolde Vaessen, Miranda Hofkamp, Anouk Schoffeleers, Jaqueline van de Laar, Daisy 

Blom, Nancy Paes, Veronique Vossen, Karlijn Schoonbrood, Cindy Bouchez en Silvia 

Scherber. (niet op de foto Svenja de Klerk) 

  



 

 

Woordje van Prins Tom I 

 

We schrijven het jaar 2008 als de heer Jo Wijsen 

belt voor een DJ op de prinsenreceptie. Die van 

hun kon dit keer niet. De Doorzètters in Neerbeek, 

ik kende ze alleen van naam en in café de 

Keulsteeg was ik als echte Steinder Bok nog nooit 

binnen geweest. 

Volgens google bestonden ze dat jaar 4x11 jaar 

waarbij Prins Ron de vereniging voorop ging en ik 

mij die avond tijdens de receptie al meteen thuis 

begin te voelen bij Willem, Marij en natuurlijk de 

rest van de club. De crisis was voorbij, iedere 

gelegenheid in het Neerbeekse was ik als DJ van 

de partij en ieder carnavalsseizoen liep dat lange, 

smalle meisje in de polonaise bij wie ik dacht: wat 

een rare naam hoe zou je dat uitspreken? Jose, 

wilde het mij wel even uitleggen, inclusief alle 

voordelen van dit unieke exemplaar; Xaviera Pittie 

was de dame is we (Luc en ik) op weg naar huis als 

laatste nog even bij haar moeder moesten afzetten. 

De eerste date volgde direct na carnaval 2013, we 

gingen wel naar de Griek maar niet naar die van 

ons in Neerbeek want daar zou iedereen ons 

kennen. Enfin, zoals dat dan gaat werd ik meteen 

de week erop door die draak gedumpt. Maar daar liet ik het dit keer niet bij zitten, ik bracht een 

bezoekje op het werk, ik moest (zogenaamd) toevallig wat materiaal hebben voor een 

terrasoverkapping. Al snel werd ik wakker in het Kwakkerterijk waar zij toen nog woonde. 

Nog voor de opening van carnavalsseizoen 2014 waren we gaan samenwonen op de Fattenberg 

in Neerbeek en om dit te vieren brachten Spik&Span die middag als verrassing voor mijn 

prinses de “openingsdans” ten gehore in de Keulsteeg. Later, na een stage bij het OIVVS 

(opleidingsInstituutVoorVastalaovesStagaires) bij Werner begon het pas echt te kriebelen en 

wist ik dat het tijd werd om afscheid te nemen van het Steinder Bokkenrijk om zo de carnaval 

Door te zetten in Neerbeek. 

We zijn inmiddels 11 jaar verder en vieren samen met jullie 5x11 jaar Doorzètters Neerbeek! Ik 

ben er trots op om jullie samen met mijn prinses Xaviera voor te gaan in deze sjieke 

gemeenschap waarbij verenigingen, veel super vrijwilligers, de sympathieke mensen uit het 

dorp en een magnifieke raad zich bij elkaar pakken om deze prachtige traditie hoog te houden. 

Afsluitend met onze lijfspreuk bekrachtig ik dit schrijven met een driewerf Alaaf Alaaf Alaaf 

Ich heij ‘t zelf neet gedach, ‘t is nog sjwaoner es verwach 

Om prins te maoge waere, draag ich noe de Nirbikse prinsevaere. 

Grwétsj gaon ich veurop aan ‘t dörp en deze wieze raod,.. gael en greun hauwt ich hwaog tot 

aan miene dwaod.  



 

 

Woordje van Prinses Xaviera 
 

Deze droom is 20 jaar geleden al voor mij begonnen….  

En nu ben ik eindelijk door dat doek naar buiten 

gesprongen 

 

Wauw! Wat sjiek, wat gaaf en hoe mooi 

Dit is iets wat ik al mijn hele leven heb willen doen! 

 

Als Prinses Xaviera en mij prins Tom aan mijn zij 

Gaan we een te gekke tijd beleven en maken we heel 

Neerbeek blij! 

 

Voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen, 

Ik ben Xaviera Pittie, 3x11 jaar oud en hartstikke gek  

 

Samen met prins Tom I en onze hond Dolly woon ik in 

de Fattenbergstraat 

Dat is daar bij de dikke boom, waar u ook altijd met de optocht staat 

 

In Geleen ben ik geboren, maar in Neerbeek stond mijn wieg 

Carnaval vieren is iets dat ik van kleins af aan al van mijn moeder meekreeg 

 

Mijn hele leven ben ik in het verenigingsleven al actief 

En daarnaast ben ik ook nog redelijk sportief 

 

Handbal of voetbal, ik heb het allebei gedaan, 

En met de “Effe Wachte Band” heb ik als saxofoniste al vaak op de bühne gestaan 

 

Bij de Doorzètters loop ik ook al heel wat jaren mee 

En ik ben lid van zowel de jeugdcommissie als de activiteitencommissie 

 

Werken doe ik ook zo wel zo nu en dan 

Bij Makrosol en bij TommieGroep loop ik alles en iedereen achterna 

 

Samen met Prins Tom I en onze adjudanten Rob en Joyce gaan wij dit jaar voorop 

Maar niet zonder jullie, lieve mensen, want dan wordt het een flop 

 

Dus pakt u zich met z’n allen bij elkaar, en sluit aan bij deze prachtige carnavalstrein 

 

Als laatste geef ik u mijn lijfspreuk voor dit jaar:  

Es echte Doorzètter in hart en niere, 

gaon ich al jaore vastelaovend viere. 

Dit jaor es prinses veurop 

zèt ig gans Nirbik op ziene kop! 

5x11 gaon veer mit uch belaeve 

en zulle uch eine te gekke vastelaovend gaeve! 

 

Same sjlete veer noe aaf, 

Doorzètters en Doorzètterinnekes…. VASTELAOVEND ALAAF! 

 



 

 

Woordje van JeugdPrinses Fleur I 
 

Hoi, 

 

Ik ben Fleur Ottenhof en ik ben super vereerd 

dat ik in dit 5x11 jubileumseizoen jeugdprinses 

van de Doorzètters mag zijn. 

 

Ik ben op 7 juni 2006 in het oude ziekenhuis 

van Sittard geboren. Mijn hele leven al woon ik 

in de Vroenhofstraat in Neerbeek, op nummer 

18. Samen met mijn vader en moeder, Iris (mijn 

zusje van 9) en Drupke (ons konijntje). 

 

Het carnavals-gen heb ik van mijn moeder 

gekregen. Zij is geboren als “Beumerwalder” 

maar is inmiddels al heel wat jaren een 

Doorzètterinneke. 

 

Ik zit in groep 8 van basisschool de Bron, bij juf 

Suzanne en juf Jildau. Komend schooljaar ga ik 

de Bron verlaten. Ik weet al stiekem naar welke 

middelbare school ik ga, maar dat verklap ik 

nog niet. 

 

Ik vind het heel erg leuk om met kleine kindjes op te trekken. Af en toe help ik op school in de 

kleutergroep bij het overblijven. Als ik wat ouder ben wil ik ook graag babysitter worden. 

Misschien wil ik hier later ook wel mijn beroep van maken, maar dat weet ik nog niet zeker. 

 

Ik heb op handbal en badminton gezeten, maar dat was toch niet echt mijn ding. Nu zwem ik en 

dat vind ik heel erg leuk. Verder vind ik het ook heel leuk om filmpjes te maken op musical.ly. 

En meteen als het weer lekker wordt ben ik buiten te vinden. 

 

Ook ga ik graag met pap naar vliegshows. En dan niet van dat langzame werk, maar van de 

snelle straaljagers. Ik weet daar ook best veel van. 

 

Handig om te weten is dat ik een lekkerbek ben. Ik hou van lekker eten en dan heb ik het niet 

over friet of zo. Mij maak je blij met franse kaasjes, slakken, mosselen, enzovoort. Volgens pap 

ben ik in het verkeerde land geboren. Ook ga ik graag naar de wok (liefst in Neerbeek) 

 

Veel carnavalsgroeten van prinses Fleur I 

  



 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

Uit het dagboek van Prins Tom I 
 

September 2016 

Vandaag wordt een geheime app-groep 

aangemaakt onder de naam 2018/2019 waarin 

Rob H, Patrick de K. maar ook Tom G. en 

Xaviera P. worden opgenomen. Het eerste 

appje wordt zo geschreven: “Tom, Xaviera, 

enige maanden geleden heb ik al eens gepolst 

of jullie positief waren over een evt. 

kandidatuur voor prins en prinses” 

Al heel snel hadden we onze eerste 

kennismaking. De vraag die gesteld werd: 

“willen jullie in 2019 prinsenpaar van de 

Doorzètters worden?” Voor Xaviera was dit 

een lang gekoesterde droom die ineens 

werkelijkheid kon worden, maar voor Tom 

was dit toch wel een heel ander verhaal. Ook 

hij had altijd een grote wens gehad, namelijk 

om prins te worden in Stein, het dorp waar hij 

is opgegroeid bij de Steinder Bok. Ai, dat was 

wel eventjes een dingetje…. 

Ook stonden wij op dat moment aan de vooravond van een nieuw zakelijk avontuur; we gingen 

de Asta overnemen. We hadden wel het een en ander te bespreken en uit te zoeken. 

 

Juni 2017 

Een vervolggesprek staat in onze agenda. Rob en Patrick komen langs om de prinselijke 

mogelijkheden voor 2019 nog eens tegen het licht te houden 

 

December 2017 

Na goed overleg staan in december 2017 alle neuzen dezelfde kant uit en hebben we besloten 

dit avontuur in 2019 samen aan te gaan. Rob en Patrick meteen laten weten dat we heel graag 

het jubileum prinsenpaar worden. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2018 

We gaan met ons team om tafel om ook van hun de goedkeuring te krijgen voor het 

prinsenschap. Zij zijn de mensen binnen ons bedrijf dat dit avontur met ons mogelijk moeten 

maken. Wauw! Wat was dat een warm bad. …Echt sjiek als je zo’n team achter je hebt staan 

die je dit gunt. Vanaf nu was er rood-geel-groene rook op de Fattenberg 29  en konden wij 

beginnen aan de voorbereidingen. Eerst carnaval 2018 nog beleven, een carnaval die nu al 

speciaal voor ons was. Alles wat we van nu af aan mee gingen maken kleurde anders dan 

andere jaren. Bij elke gelegenheid denk je … volgend jaar staan wij daar…wauw wat een sjiek 

gevoel…nu al. 

Meteen na carnaval hebben we de eerste geheime afspraak met de prinsencommissie, waarbij 

ook Ger B. zou aanschuiven.  

We hadden zelf een lijstje, of zeg maar gerust lijst, gemaakt met onze wensen. Die wensen 

bleken gelukkig geen problemen op te leveren voor de prinsencommissie… wauw, wat sjiek! 

 

Maart 2018 

Begin maart gingen we naar salon Roger, poeh, wat is dat lastig met zoveel keus. Na meer dan 

twee uur rondgekeken te hebben en ideeën opgedaan te hebben zate we met heel wat 

vraagtekens. Een week later, terug in Maaseik, toen we daar binnen kwamen hing er een paars 

met zilver prinsenpak in het rek. “Dit moet het, met wat aanpassing natuurlijk, gaan worden” 

zei Tom. Toen de steentjes en andere frutseltjes erop waren gestikt was Xaviera ook overtuigd. 

Ja, dit moet het worden. 

Diezelfde avond gingen we eten bij Robbie (Drummen) en Angelique, om Ron vervolgens te 

vragen adjudant te worden. In een filmpje, gemaakt bij het aanmeten van Tom’s prinsenpak 

hebben we Robbie gevraagd of hij adjudant wilde worden. Samen hebben Angelique en Rob de 

beelden bekeken….erg leuk om het enthousiasme van hun gezichten af te lezen. “Ja”, zei hij 

vol overtuiging. Uiteraard gaat Angelique ook overal mee naar toe. Weer een stap dichter bij 

ons grote avontuur. 

 

April 2018 

Het was een mooie voorjaarsavond in april, waarbij we veel hebben moeten doen om Joyce 

naar ons huis te lokken. Maar het aanbod van een gezellige BBQ-avond kon ze natuurlijk niet 

afslaan. Ook hier was het antwoord op de vraag in het filmpje “Joyce, wil je mijn adjudant 

worden?” een volmondig YES. De cirkel is rond! 



 

 

Mei 2018 

Erick wordt tot de nieuwe voorzitter van de Doorzètters benoemd en komt daardoor ook erbij 

in onze geheime groeps-app. Wat was de verbazing groot toen hij zag dat wij het prinsenkoppel 

van 2019 zouden worden. Richard, oud jeugdprins en neef van Tom is die week toegetreden tot 

de Raad van 11, wat alles weer wat sjieker maakt. 

 

Augustus 2018 

Eindelijk was het zo ver, samen met Joyce gingen we hartje zomer op pad voor kleding die 

Xaviera en ook Joyce op het lijf gesneden zou zijn. We werden vriendelijk ontvangen op een 

gloeiend hete zolder in Heerlen. Nadat Xaviera een paar jurken gepast had kwam er opeens een 

jurk tevoorschijn die wel erg in de buurt kwam van hetgeen ze al in gedachten had. Alle 

wensen werden opgeschreven en de naaister ging aan de slag met onze ideeën. 

Toen ook de outfit van Joyce uitgezocht 

was kreeg het 4-span van 2019 steeds meer 

vorm. Een week later zijn we opnieuw naar 

salon Roger gereden op zoek naar een 

passend pak voor Rob. Zijn maten werden 

opgenomen; stek, kostuum, giletje en 

vlinderdasje werden besteld. 

 

September 2018 

Een geheime vergadering op en 

onbekende locatie in Stein. 

Patrick en Rob komen deze 

avond wat zaken doornemen. 

Datums worden geprikt voor het 

uitzoeken van snoep, een 

prinsenwagen, medailles en 

speldjes. En ook de eerste teksten 

voor de Bookesjtok, de 

proclamatie en de lijfspreuk 

komen tot leven.  

 

Oktober 2018 

We hadden een mooie 

prinsenwagen gezien die volgens ons aan alle onze wensen en de 

wensen van de vereniging kon voldoen. Samen met Ger zijn we 

naar het Belgische Bocholt gereden. Een week later werd hij 

gekocht; het ongemerkt naar Nederland vervoeren was wel een 

uitdaging maar met wat hulp van Paul Alberti was het al gauw 

geregeld. 

 

  



 

 

 

November 2018 

Snoep uitzoeken bij May in Kerkrade, de jurk ophalen in Heerlen, medailles bestellen, oefenen 

bij de kapper, foto’s maken bij oud-prins Rens, … nu begint het allemaal op te schieten. Toen 

was het opeens de 11e van de 11e. Dit jaar een heel andere dan eerdere jaren. We beseften dat 

ONS jaar vandaag om 11 op 11 geopend zou worden, alleen niemand die dat al mocht 

weten…toen hadden we toch wel kippenvel toen om 11 op 11 de opening op het Vrijthof te 

zien was! 

Het maken van de foto’s was een geweldig spektakel. Om 10 uur kwamen we aan bij de 

hoffotograaf van de Doorzètters. Na een lekkere nonnevot en nadat we allerhande poses 

uitgeprobeerd hadden kon Rens (voor ons doen) de leukste en origineelste foto’s maken. Zelfs 

de krabpaal van zijn kat kwam nog van pas  

We willen Rens en Manuela hartstikke bedanken voor de geweldige foto’s en de leuke 

ontvangst die we bij hun thuis kregen. Chapeau! 

 

December 2018 

Op het moment dat dit dagboek ingeleverd moest worden is het 4 december. We hebben al vele 

bladzijden gevuld, maar er komen er nog veel meer bij dit seizoen. We staan aan de vooravond 

van ons grote avontuur en gaan dat met jullie beleven. Het zwijgen wordt steeds lastiger en de 

spanning stijgt langzaamaan ten top. Maar één ding weten we zeker: deze carnaval worden wij 

de Kampioenen van de nacht, het wordt TOP. 

  



 

 

  



 

 

Uit het dagboek van Jeugdprinses Fleur I 
 

Dinsdag 2 oktober 

Vandaag heeft mam mij afgemeld voor de vormsel-les omdat we naar een winkel in Maaseik 

gaan. Mam vertelt mij dat ik een van de drie overgebleven kandidaten ben om jeugdprinses te 

worden. En dus moesten ze mijn maten weten voor de eventuele jurk.  

Ook vroeg mam mij hoe mijn droomjurk eruit zou moeten zien als ik het zou worden en 

daarom maakte ik een tekening. In Maaseik vond ik het maar raar; ik kreeg een donkerbruin 

vermoeden dat ik het gewoon zou worden. 

Mijn moeder en Ger (die ook erbij was) bleven maar volhouden dat ik één van de drie ben….ik 

vind het maar verdacht. Mijn maten werden opgenomen en ook maakte de mevrouw een schets 

van “mijn” jurk. We keken nog even naar kroontjes en toen gingen we weer naar huis en had ik 

een heel raar gevoel in mijn buik. 

 

Maandag 15 oktober 

We zijn op city-trip in Barcelona. Het is echt heel gezellig. Onze beste vrienden zijn mee 

gegaan en toen hoorde ik stiekem dat ik het gewoon ging worden! 

Mam en pap vertelden het aan onze beste vrienden en wisten niet dat ik meeluisterde… ik ben 

super, super blij! 

Maar, ik moet mijn mond houden: de kinderen van onze beste vrienden mogen het absoluut niet 

weten en ook mijn zusje Iris niet, want die is nog niet zo goed met geheimpjes. 

 

Donderdag 25 oktober 

Ik ga vandaag met mam naar Kerkrade om mijn medaille uit te zoeken. Tjee, wat hebben ze 

daar veel keus. Ik vind het best lastig maar gelukkig worden we goed geholpen. Ik kies mijn 

medaille en we spreken af dat mijn moeder een ontwerp gaat maken voor de opdruk. Mijn 

naam mag erop, dat vind ik best bijzonder! 

 

Dinsdag 13 november 

Yes! Ik mag vandaag voor de eerste keer mijn jurk gaan passen in 

Maaseik. En Kelie (mijn adjudante) mag mee. Ik vind het supersjiek 

dat Kelie mijn adjudante wordt en dat zij het nu ook weet. Nu heb ik 

iemand met wie ik mijn geheim kan delen en dat is best fijn. 

Het passen duurt lang, maar gaat goed. De jurk is nog niet klaar 

maar we kunnen al zien dat hij heel mooi wordt. Ik doen nog iets 

belangrijks in de winkel: ik koop mijn kroontje!! 

 

Woensdag 14 november 

Vandaag weer iets leuks op de planning: snoep uitzoeken om uit te 

gooien. Samen met mam en Kelie (yes, ze mag weer mee), gaan we naar 

Kerkrade waar Patrick op ons wacht. We mogen alles proeven en kiezen 

het lekkerste uit. 

 

 



 

 

Zaterdag 24 november 

Vandaag ga ik met Kelie naar Sittard, want zij mag nu voor het eerst haar jurk passen. Kelie’s 

jurk wordt ook heel mooi en ze is er erg blij mee. 

 

Donderdag 29 november en vrijdag 30 november 

Vandaag weer naar Maaseik om voor de laatste keer mijn jurk ter passen en hopelijk mee te 

nemen. Ik ben ziek, maar zoals ze zeggen “the show must go on” dus ik ga ervoor. Bij het 

passen blijkt dat de jurk nog iets te wijd is. Oeps. Ze gaan proberen om dat zo snel mogelijk op 

te lossen, want zaterdag moeten er foto’s gemaakt worden. Het is spannend allemaal. Vrijdag 

krijgt mam het verlossende telefoontje dat de jurk klaar is, dus hop, weer naar Maaseik. De jurk 

zit nu gelukkig als gegoten. Dus lekker naar huis nu….met jurk. 

 

Zaterdag 1 december 

Vandaag staat de fotosessie op de planning. Veel zin erin! Samen met Kelie en de mamma’s op 

weg naar Rens, waar ook Rob en Patrick op ons wachten. Ik mag nu echt alles aan, heel 

speciaal. Voor het eerst zien Kelie en ik elkaar “in vol ornaat”. Looking Good !!! 

Ik krijg de prinsessenmedaille om en de scepter in mijn hand. WAUW! 

De foto’s zijn erg mooi. 

 

We zijn heel nieuwsgierig naar het resultaat en vooral: welke prins of prinses komt naast mij op 

de foto??? 

 

  



 

 

Nieuwe outfits voor de Doorzètters 
 

Seizoen 2018/2019, een speciaal seizoen voor de Doorzètters. Zoals her en der in deze 

Bookesjtok te lezen een jubileum 5x11 joar. Een nieuwe outfit is bijna vanzelfsprekend bij een 

jubileum. Ook deze keer? Nee, zeker geen vanzelfsprekendheid ditmaal…. Het thema nieuwe 

kleding is diverse keren onderwerp van gesprek geweest tijdens de bestuursvergaderingen. Er 

werd gewikt, gewogen, aangenomen en verworpen. Ook met de raad werd uitvoerig gesproken 

en geappt. Sommigen onder ons zullen er wellicht  zelfs een rsi-app-duim aan over gehouden 

hebben. Want ja, uiteindelijk zijn er behoorlijke uitgaves mee gemoeid. En zoals het een goed 

penningmeester betaamd werd door onze 

schatmeester herhaaldelijk benadrukt dat ook wij als 

Doorzètters op de kleintjes dienen te letten. Noot van 

de redactie: zie ook het artikel “carnaval is meer 

dan een pot bier” verderop in deze Bookesjtok. 

 

Er kwam groen licht en de zoektocht kon 

beginnen, nieuwe pakken, hemden, gilets en 

steken. Superleuk om dit traject in te gaan. 

Inventarisatie van wensen, offertes opvragen, bezoekjes 

bij mogelijke leveranciers, bespreken binnen bestuur en 

raad, pasbeurten, enz. Uiteindelijk een proces waar we 

ruim een half jaar mee bezig zijn geweest. 

 

Steken  

Donderdag 12 april vertrokken we met drie man sterk 

richting Maaseik. Salon Roger was onze bestemming. 

Eens kijken, eens oriënteren naar wat er zoal mogelijk 

is. Aangekomen in de winkel… was er niets…. 

We waren al ruim 20 minuten in de winkel en hadden 

nog geen medewerker gezien. Vreemd, we hadden toch een afspraak?! Gebeld vanuit de 

winkel, we hoorden de telefoon overgaan, maar oppakken, nee, niemand… We keken elkaar 

aan en voor ons gevoel werd het steeds vreemder. Tweede poging bellen dan maar…. En 

warempel de telefoon werd opgenomen. Ons verhaal gedaan dat we al meer dan 20 minuten in 

de winkel stonden en dat we een afspraak hadden voor 

nieuwe steken. Ik kom eraan, ik kom eraan riep de 

medewerkster. Een vreemde introductie, maar we werden 

aangenaam verrast met de diversiteit aan mogelijkheden. 

Letterlijk en figuurlijk alles werd uit de kast getrokken. 

Steken in alle mogelijke kleuren en vormen, veel steentjes, 

weinig steentjes, met borduursels zonder borduursels, 

boeken met voorbeelden, veren, biesjes, steentjes, verzin het 

maar de mogelijkheden bleken vrijwel onbeperkt. Om een 

beeld te krijgen van ons wensenpakket werd er een offerte 

opgesteld. Dat gaf ons een helder beeld van de kosten waar 



 

 

we op moesten rekenen. Met de offerte, een aantal kleurstalen, diverse fotto’s en een hoop 

wijsheid verlieten we Maaseik. Dit alles werd in de toen eerstvolgende bestuursvergadering 

besproken. Gezamenlijk werd een besluit genomen over de vorm, de borduursels en het aantal. 

De kleur lieten we nog even voor wat het was. Want 

we waren het erover eens dat we het wel weer in het 

bordeauxrood moesten zoeken. De kleur bepaalt 

namelijk voor een groot deel ook de identiteit van je 

vereniging. Ook werd er ten tijde van onze zoektocht 

naar nieuwe steken druk gezocht naar nieuwe gilets, 

strikken en pochetten om onze nieuwe outfits nog 

sjieker te maken. De kleur hiervan zou uiteindelijk 

de bepalende factor zijn voor de kleurstelling van 

onze nieuwe steken. Zaterdag 2 juni een tweede 

afspraak bij Salon Roger. Nu werd alles definitief gemaakt. Tenminste voor zover dit kon. We 

waren er namelijk nog niet 100% over uit welke kleur het moest gaan worden.  

Wat we wel zeker wisten was dat het een kleur moest worden die voldoet aan de kenmerken: 

Passend (bij de kleuren van de jeugdraad), Herkenbaar, Stijlvol, maar zeker niet oubollig of 

stijfjes. Gelukkig toch redelijk voorspoedig tot overeenstemming gekomen. In de eerste week 

van augustus moest de kleur definitief worden bevestigd. Deze deadline was bepalend daar 

anders tijdig leveren niet meer gegarandeerd kon worden. In de tweede week van augustus 

werd gestart met de vervaardiging van onze nieuwe steken.  

Allemaal handwerk wat met de uiterst zorgvuldigheid, kunde en ambacht wordt gemaakt. 

Spannend! 24 oktober was het zover; eindelijk konden we de steken gaan ophalen in Maaseik. 

Eindelijk konden we het resultaat gaan bewonderen. Een resultaat waar we als Doorzètters 

ontzettend “Greutsj” op zijn. Met trots zullen wij dan ook onze nieuwe steken gaan dragen. 

Steken waar de Doorzètters oet Nirbik in het dorp en tot ver daarbuiten herkenbaar zullen zijn. 

 

Pakken; Ook voor de smokings werden hier en daar wat 

bezoekjes gedaan bij mogelijke leveranciers om onze wensen 

kenbaar te maken en de daar bij behorende offertes te ontvangen. 

Hier zijn we uiteindelijk voor geslaagd bij Castelijn Mode in 

Beek. Er werd een lijst opgesteld met de namen van alle 

raadsleden. Deze werd naar Castelijn gestuurd en ieder raadslid 

werd verzocht om tussen 1 en 15 september 2018 te gaan 

inmeten. Hierop volgend werd het totaal ingekocht. Tussendoor 

kwam er wel nog een telefoontje dat ons flink wat hoofdbrekens 

gekost heeft. De vraag? Welk soort blouse moest het worden: met 

normale omgeslagen kraag of vadermoordenaar-boord? Uhm… 

das een goede vraag… wat is in godsnaam een vadermoordenaar-

boord? Gelijk geappt binnen de bestuurs-app wat is er nou 

eigenlijk afgesproken met Castelijn Mode? Lachen, Google 

moeste er zelfs aan te pas komen om helderheid te verschaffen 

over de betekenis van een vadermoordenaar-boord. Maar ook hier werd uiteindelijk een keuze 

ingemaakt en de bestelling kon geplaatst worden. Toen alle outfits binnen waren werden we 

door Castelijn uitgenodigd per raadslid te komen passen om eventueel verstelwerk door te 



 

 

voeren. Zogezegd zo gedaan. Iedereen bracht een nieuw bezoekje. Bij sommige paste de 

smoking direct en een ander moest er een aanpassing gebeuren. Uiteindelijk heeft iedereen een 

mooie smoking ontvangen.  

 

Op zondag 18 november stond er een fotoshoot op de agenda. Eenieder moest op de foto. 

Foto’s voor onze nieuwe website. Zag ze daar eens staan, allemaal trotste koppies. Allemaal 

voor het eerst in onze nieuwe outfit. We konden gezamenlijk wel stellen dat de missie is 

geslaagd! Wat staan wij als Doorzètters er “sjiek” op! 

 

Vlnr. Rob Schoonbrood, Erick Kohl, Ger Bouchez, Peter Lodewijk, Roger Tax, Ton 

Ottenhof, Richard Bakker, Jerome Scherber, Patrick de Klerk, Paul Steens, Rob 

Hofkamp  



 

 

Een huiskamerinterview met Frans Knoben 
 

Op een vroege avond in oktober stapte ik op mijn fiets en belde 

voor een huiskamer interview aan bij Frans Knoben, één van 

de oprichters van de carnavalsvereniging in Neerbeek. Hij wist 

dat ik kwam want dat hadden we samen bij Sjef, de plaatselijke 

kapper, afgesproken. 

Zijn Annie, met wie hij al meer dan 60 jaar lief en leed deelt, 

was ok thuis en zorgde voor een lekkere verse kop koffie (niet 

uit zo’n apparaat) 

De foto’s uit vroegere carnavalsjaren lagen al klaar en ook 

Frans zat er klaar voor. Frans heeft een respectabele leeftijd en 

hij moest af en toe even nadenken over hoe het vroeger 

allemaal was gegaan; maar gek is dat niet, want kijk maar eens 

55 terug. Samen met Annie kwam hij er wel uit en anders is dit verhaal zoals hij het zich 

herinnerde. 

Frans vertelde dat de carnavalsvereniging in 1964 het licht zag. Er was een oproep gedaan in 

het dorp om de carnaval nieuw leven in te blazen en zo gingen wat mannen uit Neerbeek met 

elkaar om tafel zitten om daarover te brainstormen. 

Frans wist zo wat namen op te noemen die hij zich nog herinnerde: Hay van de Boorn (later 

nog voorzitter en heel lang vorst van de vereniging), Chris van Mulken (zijn schoonbroer), Jo 

Scheepers, Jan Janssen (van Dora van de kledingwinkel), Guy Janssen (diens broer), Frans 

Smeets (van het dakdekkersbedrijf), Jo Sieben (van het café bij het gemeenschapshuis) en 

Sjaak America (van slagerij America). Allemaal mensen die elkaar goed kenden. Het 

gezelschap ging aan de slag en organiseerde op carnavalszondag, -maandag en –dinsdagmiddag 

het kindercarnaval in het gemeenschapshuis. Deze middagen waren zo succesvol dat de mensen 

van heinde en verre erop af kwamen. 

’s Avonds was er dan carnaval voor de volwassenen. Sjeng Sieben, de uitbater van het 

gemeenschapshuis, regelde en betaalde dan een orkest voor die drie avonden. En zo kon op een 

gegeven moment  gebeuren dat hij vlak voor carnaval het bericht kreeg dat het orkest zich 

verexcuseerde en niet kwam. Maar Sjeng was niet voor één gat te vangen; hij kende nog 

iemand uit Sittard met een accordeon. Die heeft toen de drie avonden met zijn accordeon voor 

de muziek gezorgd. Frans zat er nog van na te genieten toe hij vertelde hoe de 

carnavalsvierders hebben  genoten van die avonden en er nog lang over nagesproken hebben. 

Ook organiseerde men in die tijd al een carnavalsoptocht op de dinsdagmiddag. Daarvoor 

werden door wat enthousiaste vrijwilligers een paar wagens gebouwd bij Frans Smeets, die 

toen nog een werkplaats had in de Leenhofstraat. Ook werd gewerkt op de zolder bij “de 

Klinker” bij de dikke boom, waar het in de winter bitterkoud was. Wagens werden ook bij de 

zusterverenigingen geleend.  

Frans vertelde dat de eerste twee jaren van het bestaan van de vereniging ze van de Beekse 

Pottentoate niet mee mochten trekken in de optocht van Beek. Die waren jaloers dat het zo 

goed liep in Neerbeek. Maar later mochten ze toch mee. 

Frans weet zich, als penningmeester, nog goed te herinneren dat ze toen ook geen geld hadden 

om dit alles te organiseren en de dat mannen langs de deuren moesten gaan om geld op te 



 

 

halen. Ook werd veel uit eigen zak betaald en materialen kwamen vaak uit de werkplaats van 

Frans Smeets die dat dan weer sponsorde. Hay (van de Boorn) regelde altijd dat alles naar wens 

liep. De mooiste herinneringen hebben Frans en Annie aan de sprookjeswagen waar de 

kinderen van de vereniging met een kaboutermutsje op bij  liepen.  

Vergaderingen werden vaak gehouden bij de mensen thuis of in het café en na afloop mochten 

de dames dan ook aansluiten.  Een gezellige boel was het dan. 

Zo gebeurde het ook een keer, zo viel Annie bij, dat ze al voetballend met een blikje, naar de 

frituur in Geleen zij gelopen en zo ook weer terug (Neerbeek had in die tijd nog geen frituur). 

Annie krijgt nog pretoogjes bij de herinnering. 

Er werd van alles georganiseerd; carnavalszittingen met optredens van de Globetrotters, Frans 

Theunisz en zijn Nachraove, Jo Scheepers als buuttereedner en Wiel Lacroix als 

ceremoniemeester, jeugdbals, auw-wieverbals, te veel om op te noemen.  

Frans wist zich nog te herinneren dat er in het verleden al vaak mislukte pogingen waren 

gedaan om een echte carnavalsvereniging op te zetten. Hay van de Boorn zou tijdens een 

vergadering eens gezegd hebben “en nu 

zetten we door” en zo zou de naam “CV de 

Doorzètters” geboren zijn. 

In het beginjaren van de vereniging waren 

er geen kostuums voor de leden maar 

hadden ze allemaal een muts op het hoofd 

(Frans noemde het een “sjeepke”) Pas in 

1968 kregen ze echte steken maar die 

moesten ze wel zelf betalen. 

Frans vertelde ook dat de vereniging een 

heel hechte club was die zonder veel praten 

de handen uit de mouwen stak. Op 

Aswoensdag konden ze bij Sjaak van de 

slagerij koteletten gaan halen voor één 

gulden per stuk. Of dat alleen voor de leden van de vereniging was kon hij zich niet meer zo 

goed herinneren. 

Een kerkblaadje was er toen nog niet en als men de mensen wilde informeren dan schreven ze 

naar de “Maas en Mijn”(wat toen het weekblad was in de regio, ook wel het sufferdje 

genoemd).  

Het was allemaal veel werk voor de mensen en op enig moment kwam er dan een echte Raad 

van 11 die de organisatie over ging nemen. Maar het was toen al best lastig om een complete 

raad bij elkaar te krijgen.  

Op de vraag aan Frans of hij achteraf gezien dingen anders gedaan zou hebben blijft het even 

stil en dan geeft hij aan dat hij dat eigenlijk niet zou weten. “het was een geweldige tijd, waar 

de een voor de ander klaarstond, dingen over had voor een ander en er een sfeer van echte 

kameraadschap was” 

Dit wil hij ook aan de jubilerende vereniging meegeven als tip: kameraadschap en dingen voor 

elkaar over hebben 

Over de toekomst van carnaval is hij heel kort. Hij denkt dat de carnaval op termijn zal gaan 

verdwijnen. Mensen gaan steeds meer op wintersport en de jeugd heeft andere interesses; die 

gaan studeren en trekken dan de wijde wereld in. 



 

 

En zo ging een avond snel voorbij en was het al laat toen ik de gastvrouw en gastheer bedankte 

voor hun gastvrijheid en het interview . Zij wensen de vereniging een geweldig jubileumfeest! 

 

 

 

 

  



 

 

Jubileumschlager - Dao wo de beak 

 
Refrein 

 

Dao wo de baek zich kronkelt 

Mien hertje euversjprink 

Is wo mit vastelaovend 

Os vaan te wappre hink 

Al 5 keer ellef jaore 

Gaon veer doorzetters veurop  

Al 5 keer ellef jaore 

Zette ze Nirbik op de kop 

 

Couplet 1 

 

Mit sjtolz wurt ze gedrage 

Die prachtige driekleur 

Wappert in os dorpke 

Baove eder deur 

Dees daag hawte veer same 

Wie hiej allein dat geit 

Al 5 keer ellef jaore 

Wiene doorzetter dat deit  

 

Couplet 2 

 

Al 5 keer ellef jaore 

Gaon doorzetters veurop 

Einmaol good op gank 

Kom vr haos neet meë sjtop 

T zit in ozze gene 

T zit os in t blood 

Vastelaovend viere 

Geit es doorzetter zoa good 

  



 

 

Wij feliciteren onze jubilarissen 

 
 
 

  

Wij feliciteren onze jubilarissen 

Rob Hofkamp (vorst) 

en 

Patrick de Klerk (secretaris) 

met hun 1x11 jarig jubileum 



 

 

Carnaval is meer dan een potje bier - Sjravele voor elke euro 

 
PizzaWeekend, oud papier ophalen, garderobes bemensen, bloemenverkoop, advertenties… 

Het geld lijkt binnen te stromen bij de Doorzetters. Is dat ook wel nodig? 

“Wat doen jullie eigenlijk met al dat geld, zeker budget voor aan het buffet?”  is een regelmatig 

terugkerende vraag die we van diverse kanten ontvangen. Onze penningmeester heeft daar een 

prima beeld van en laat zien dat carnaval het hele jaar door geld kost. Onderhoud en stalling 

van de praalwagens kost buiten het seizoen bijvoorbeeld zo’n 1200 euro. Maar vooral de weken 

vlak voorafgaande aan de drie dolle dagen slokken een groot deel van het budget op. We willen 

Neerbeek en de omgeving dan “opwarmen” voor carnaval; door te starten met een feestelijke 

opening van het seizoen, mooie zittingen met uitroepen van de nieuwe hoogheden en bezoeken 

aan bevriende verenigingen. Aan de zittingen geven de Doorzètters jaarlijkse een slordige 4000 

euro uit; de recepties zijn goed voor ongeveer 750 euro. Tijdens de carnavalsdagen is het 

deelnemen aan optochten en het organiseren van de eigen optocht een grote kostenpost. En 

omdat we geen entree voor het buitengebeuren en de meeste activiteiten willen vragen moet het 

geld ergens anders vandaan komen. Want de Doorzetters houden van rood, zeker in combinatie 

met geel en groen, maar liever niet op de eigen eindbalans. 

De benodigde euro’s sjravele we bij elkaar met oud papier ophalen, garderobes bemensen, de 

pizzaweekenden, de bloemenactie, contributie van leden, kaartverkoop van de grote zitting ed. 

En daarnaast ontvangen we behoorlijk wat sponsoring in natura: geluidinstallaties op de 

carnavalswagens die gratis ter beschikking worden gesteld, prijzen voor de tombola die de 

(plaatselijke) ondernemers ons schenken, en niet te vergeten de ondersteuning middels 

goederen of hulpmiddelen waarmee de inwoners van Neerbeek en omstreken een bijdrage 

leveren aan de vele activiteiten. De inkomsten van advertenties gebruiken we om de 

Bookesjtok al jaren gratis aan elk Neerbeeks huishouden te kunnen geven. 

En dat budget voor het buffet? Daar keren de leden hun eigen portemonnee voor om; net zoals 

voor de aanschaf van de nieuwe kostuums. Alleen de drankjes voor de leden tijdens de 

jaarlijkse ledenvergadering worden betaald uit de verenigingskas. U bent van harte welkom  

Uiteraard kijken we ook kritisch naar de uitgavenkant. We zoeken elk jaar naar manieren om 

kosten te kunnen besparen, zonder dat we kwaliteit verliezen. 

 

Om u een indruk te geven: 

 
 
 

U ziet, als je alles bij elkaar optelt dan komt er jaarlijks zo’n 30.000 euro naar binnen …. en 

gaat er ook weer uit. Carnaval is, naast ontzettend leuk, dus ook een serieuze business.  



 

 

Wensbus Beek 
 

De wensbus! Waarschijnlijk al gehoord van dit vervoer van deur tot deur en bestemd voor jong 

en oud in de gemeente Beek?! 

De wensbus zal nu inmiddels bijna 16.000 km op de teller hebben staan en 1900 ritten gemaakt 

hebben sinds hij is gaan rijden in maart vorig jaar. 

En wilt u dit vervoer ook eens proberen en er gebruik van maken? 

 Dat kan, de wensbus rijdt iedere werkdag van 8.30u tot 18.00u. Maar u moet wel minstens één 

dag van tevoren telefonisch reserveren bij de planners. 

Zij kunnen u ook informatie verschaffen over waar de wensbus u naartoe kan brengen. De 

planners zijn iedere dag paraat van 10.00u tot 12.00u op nummer 06 – 83770283 

 

 

  



 

 

Herkent u zich ook in de stijl van de Doorzètters? 

 
 

Vindt u ook dat onze tradities kleur geven aan carnaval, precies in de stijl die bij Neerbeek 

past? Dat er aandacht moet blijven voor het goed in ons dorp en dat we daar ook ouderen, 

zieken en kinderen bij moeten betrekken? Dat het vele werk van onze vrijwilligers uw steun 

verdient en dat het goed toeven is op onze activiteiten? 

 

VOELT U ZICH OOK EEN DOORZÈTTER??? 

Meld u dan aan en treed toe tot de Doorzètters-familie als vrijwilliger/lid 

 

Leden zijn ons heel wat waard en dan laten we graag blijken: 

- U heeft gratis toegang tot de grote zitting en voorkeur bij de voorverkopen 

- U wordt uitgenodigd voor de seizoensopening 

- U krijgt een jaarprogramma thuisbezorgd 

- Uw naam wordt vermeld op onze website 

Als lid betaalt u € 24,11 per verenigingsjaar (van 1 juni tot en met 31 mei) 

Meld u online aan op de splinternieuwe site van de Doorzètters (www.doorzetters.nl/lid-worden) en 

treed  toe tot de doorzèttersfamilie als vrijwilliger/lid. 

Vanzelfsprekend kunt u ook een van de raadsleden persoonlijk benaderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILT U OOK GRAAG DE ALLERNIEUWSTE DOORZÈTTERS VLAG? 

Voor € 22 per stuk wordt u de trotse eigenaar van deze vlag. Vul het 

formulier op de website in (www.doorzetters.nl/vlag) . wij sturen u dan 

een tikkie met een betaalverzoek. Na ontvangst wordt de vlag dan 

gratis* bij u thuisbezorgd. 

* in Neerbeek, Beek, Spaubeek en Genhout 

 

  

http://www.doorzetters.nl/lid-worden


 

 

 

 


