Deze tocht kunnen jullie lopen vanaf zondag 20 februari t/m
aswoensdag. Hij start, net als de optocht, vóór de kerk in
Nieuwdorp (vanaf het Pastoor van Heldenplein).
Blijf de gehele tocht, behalve op het Wilhelminaplein, aan
de linkerkant van de weg lopen.
In de routebeschrijving kom je diverse vragen tegen. De
antwoorden vul je in op de laatste pagina van de
routebeschrijving.
Deze pagina met de antwoorden graag bij de Grous in de
brievenbus, met het naambordje “STEINDER BOK ”, duwen .
Veel succes!

“Iedereen staat vol spanning te wachten op het plein bij de kerk in
Nieuwdorp. De prins en adjudant staan boven op de
prinswagen.
De grote Raad staat netjes opgesteld aan de voorkant van de
prinswagen. De optochtcommissie rent zenuwachtig rond om
alles in goede banen te leiden.”

Vraag 1: Aan dit plein ligt de fietsenzaak van Oud-Prins Erwin I Gelissen.
In welk jaar was hij prins?

“Elf over twee. De optocht gaat beginnen. Natuurlijk met de
schutterij voorop. Netjes in uniform, geweren op de schouder, de
trommels op de heup en de koning met het glimmende zilver op
zijn borst.
Daarna beginnen de deelnemers te komen. De Opperbok heeft
voor iedereen een vriendelijk woord.”

- Volg de optochtroute in de richting van de autoweg. Denk eraan dat
jullie aan de linkerkant van de weg blijven lopen.
“Op de brug staat een stevige wind en iedereen houdt zijn muts of steek
goed vast. Direkt na de brug staan altijd de kijkers met hun partytent en
geluidsinstallatie en natuurlijk een gezellig drankje.”

- Na de brug lopen we nog even door en gaan dan linksaf de
Blauwesteenweg in.

Vraag 2: Welke Carnavalsvereniging staat hier altijd met hun Prins na te
genieten van hun optocht die 1 dag eerder is gelopen?
“Het is hier behoorlijk druk en de Prins komt handen te kort met al die
snoep. Deze straat heeft al diverse malen de eerste prijs gewonnen als
zijnde best versierde straat”

- Steek voorzichtig de Heerstraat over en ga de Noëlweg in.
“Carnavalsvereniging “de Senioren” heeft ervoor gezorgd
dat de optocht veilig kan over steken. ”
- Vervolgens gaan we weer rechts de Moutheuvelsweg in en daarna
linksaf naar de Schepersgats.
“Via de Schepersgats komen we bij het grasveldje waar ook altijd wel een
partytent staat en men er een vrolijke boel van maakt. Natuurlijk kan de
prins het niet laten hier eens flink wat snoep te laten neerkletteren. Dit
grasveld is in de volksmond ook wel bekend als het “prinsenpleintje”.

Vraag 3: Hoeveel van onderstaande oud-Prinsen en/ of adjudanten
hebben vanuit hun huis uitzicht op dit Pleintje?
•
•
•
•
•
•

Ralf I Courage
John IV Berghs
Leon II Bindels
Willem II Janssen
Jean Kostjens
Raymond II Dukers

- Na het museum gaat de route linksaf de Hoppenkampstraat in.
“Op het einde van deze straat wordt altijd een korte stop
gehouden omdat een oud-Prins, die hier op het hoekje
woont, altijd een kleine versnapering heeft voor de prins
en zijn gezelschap.”

Vraag 4: Hoe heet deze oud-Prins?
- Ga nu rechtsaf het Keerend op.
“Hier komen we natuurlijk bij de Prinsenhof van CV Nieuwdorp. Meestal
staat hier ook de carnavalsvereniging van Berg “de Lombokkers”. Hun
optocht is pas op maandag.”
Vervolg je weg via de Kruisstraat.

“Hier komen we langs het huis van
Oud-Prins Jeffrey I o/d Camp”.

Vraag 5: Uit welk bekend Vastelaovesgeslacht is zijn prinses?
“Even verder Café “Oud Stein”. Bij Meggie is het altijd een gezellige
drukte en staan alle klanten buiten naar de optocht te kijken.
Op diverse plaatsen steken er kopjes boven uit de ramen. Voor de Prins een
mooie gelegenheid om zijn mikkunsten te testen”.

- Steek voorzichtig de Halstraat over. Vervolg dan verder deze weg.
“We passeren Woninginrichting Rob Stassen,
telg van Oud-Prins 1974 Sjé I Stassen”.

Vraag 6: Van welke prinsenbeschermers was Sjé vele jaren een bekend
boegbeeld?
“We komen nu bij frituur Harry. Zijn zoon was jeugdprins in 1993.
Oud-Jeugdprins Bart I”.

- We wijken nu een beetje van de optochtroute af omdat de jeugd en de
grote optocht niet dezelfde route volgen. We gaan hier namelijk
rechtdoor en bij café “’t Heukske” gaan we links af, het
Wilhelminaplein op waar normaal het eindpunt is van de
kinderoptocht.
“Bij ’t Heukske, de Poart en de Bekker is het altijd een gezellige drukke
boel met de carnaval. Misschien een leuke gelegenheid om even een pauze
in te lassen en Tilly, Christel of Ricky met een bezoekje te vereren”.

Vraag 7: Op welke datum wordt hier sinds enkele jaren de Vastelaovend
afgetrapt en het PleinfeStein gevierd?

- Na Zena vervolgen we onze weg richting de kerk.
Vraag 8: In het pand met de trapjes was vroeger een café gevestigd.
Hoe heette dit café?

- Vervolgens bij stijlkeukens rechts en daarna weer rechts de
Steskensstraat in. Op het einde gaan we linksaf richting het
winkelcentrum.
“Hier staan altijd veel mensen en het is moeilijk draaien met die grote
wagens. We vangen rechts nog een glimp op van “het Veurlètste”, vroeger
natuurlijk café de Put van Jan en André.”
Vraag 9: Noem twee prinsen die hier hun Prinsenhof hadden.
- Boven aan de berg gaan we rechtsaf richting de Grous en het
monument van de Steinder Bök.

Vraag 10: Wie is de maker van dit monument?
“Bij de Grous is het een drukte van jewelste. Alle optochtdeelnemers staan
te wachten op de binnenkomst van de Prins die natuurlijk zijn laatste snoep
uitgooit. De fanfare speelt nog met hun laatste adem het “Lang zal hij
leven” voor de prins en dan kan het feestje beginnen.”
Bonusvraag 11: Hoeveel witte Bokkekoppen heb je onderweg gezien achter
de ramen?
In MFC de Grous kun je terecht voor een warme kop koffie en een lekker
stukje vlaai. Ook de grote honger kan hier worden gestild.

Vul alle vragen in en laat het achter bij MFC de Grous. De brievenbus van
de Steinder Bök hangt rechts naast de ingang. Het mag ook gemaild worden
naar info@vvdesteinderbok.nl o.v.v. “Kènjerkwistoch”.

Dank voor jullie deelname. We hopen dat jullie een leuke tocht hebben
gehad!
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