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Met trots hebben wij op 19 november 2016 onze nieuwe Prins
ROY I va Egelse uitgeroepen, in onze Narrentempel het Socio-
projekt. Deze proclamatie hebben wij, voor de laatste keer in
deze hoedanigheid georganiseerd. Voor het jaar 2017, zal deze
proclamatie een andere opzet krijgen en een nieuwe naam.

Op carnavalsdinsdag 2016 hebben wij waardig afscheid geno-
men van onze Prins HUUB I en Jeugdprins MIKA I.  Zij waren een
voorbeeld voor iedere Carnavalsvierder. Huub, Mika en familie
hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor Egelse en de
Burgerlustfamilie betekend hebben.

In februari 2017 is weer iets extra’s te vieren, D’R VÓTTEKLET-
SJER  verschijnt dan voor de 33e keer. Heel veel dank gaat dan
ook uit naar de redactie, die er ieder jaar weer in slaagt om
deze prachtige carnavalskrant te maken en uit te geven. 
PROFICIAT.

En dan na heel veel vragen en goed overleg binnen de Burger-
lustfamilie, was het dan eindelijk zover.  De eerste Damenziet-
soeng heeft plaatsgevonden op zondag 22 januari 2017. Die dag
was alleen bestemd “vuur ós meädjes” en wat hebben zij met z’n
allen genoten van deze prachtige zitting.

Met trots kunnen wij als Burgerlust terugkijken in een in alle
opzichte geslaagde Finale van het Kinjer Vasteloavend
Leedjesfestival, op zondag 5 februari 2017 jl.  Een extra vermel-
ding verdient het Jeugdkoor de Zanglijsters va Egelse, die zich
met hun fantastische karnevalssjlager rechtstreeks voor de finale
wist te plaatsen. 

Rest mij nu alleen nog U allen, in naam van onze Prins
ROY I , onze Jeugdprins SHANE I en de gehele Burgerlust-
familie “uch ing grandioze Vasteloavend te wunsche”.

John Prevo
President  K.V. Burgerlust

Voorwoord

Vasteloavend same,

www.burgerlust.nl

Prins Roy I mocht uit handen van de heer Gouder de Beaugard de sleutels van zijn prinselijk
voertuig in ontvangst nemen. Een auto met ‘sterallures’ wel te verstaan. De schitterende foto
van de prins op de auto als beletteringen maken het helemaal af en is verzorgd door BD-sign,
de heer Joey en Shirley Geraets. Beide sponsoren; namens de hele Burgerlustfamilie onze har-
telijke dank!

Auto overdracht 
aan Prins Roy I

3x11
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Jeugdkoor de Zanglijsters 4e plaats KVL finale

Nieuwe voorzitter Sjtielle

Jeugdkoor de Zanglijsters wisten zich op 5
februari 2017 tijdens de 18e finale van het
Kinjer Vasteloavend Leedjesfestival, wat
gehouden werd in het Socio Project, een dik
verdiende 4e plaats in de wacht te slepen.
Wij zijn reuze trots op ons Jeugdkoor de
Zanglijsters die op een waardige manier
Egelse vertegenwoordigd hebben.

Het liedje “De gi-ga-gekste” is geschreven
door dirigente Johanny Lonussen en de voor-
zitter van het jeugdkoor Ron Degens heeft de
muziek gecomponeerd. Tot slot heeft Inge
Habets de kinderen de leuke danspasjes
geleerd en samen “mit de mam” Marie-José
en Laurie, de kinderen fantastisch ge-
schminkt.

Lieve carnavalisten, het afgelopen seizoen
heeft er bij de Sjtielle een wisseling van de
wacht plaatsgevonden. Hoogste tijd om de
nieuwe voorzitter even aan de tand te voelen.

Iwan, stel je eerst even voor aan de 
mensen uit Eygelshoven:
Ik ben Iwan Frings, 36 jaar en opgegroeid in
Eygelshoven. Vervolgens heb ik even in Heerlen
gewoond en uiteindelijk Marjolijn, mijn vrouw,
mee terug genomen naar ‘ós Egelse’. Hier
wonen wij alweer bijna 11 jaar gelukkig samen
in ’t Dörpke an de Meulebaak. Tevens ben ik
trotse vader van Stan en Laurie, die het carnaval
vieren met de paplepel krijgen ingegoten.

Hoe lang ben je al bij de Sjtielle? 
Het was in het voorjaar van 2008 toen onze
toenmalige President Léon Wetzelaer en
Elveraadslid Gijs Vercouteren mij benaderden
om lid te worden van de Elveroad. Welover-
wogen heb ik het aanbod destijds afgeslagen
omdat ik de verwachtingen waaraan een goed
Elveraadslid dient te voldoen naar eigen inzicht
niet voor de volle 100% kon waarmaken. Wel
heb ik direct aangegeven de vereniging te wil-
len steunen. De toenmalige voorzitter van de
Sjtielle, Roland Meurs, heeft mij vervolgens
direct benaderd met als gevolg dat ik in novem-
ber 2008 officieel geïnstalleerd werd als  Sjtiell
en zodoende ben toegetreden tot de Burgerlust
en de Sjtielle.

En dan nu het Voorzitterschap, 
hoe is dat zo gekomen?
In 2013 heeft de toenmalige voorzitter der
Sjtielle, Roland Meurs, aangegeven de voorzit-
tershamer neer te willen leggen. Eric Pluijmen
heeft daarop het voorzitterschap overgenomen

per 2014. Vanwege werkzaamheden in Enge-
land, kon hij zijn verplichtingen als ‘Oppersjtiell’
echter al snel niet volledig meer nakomen. Ik
heb vervolgens geen moment getwijfeld en heb
direct hulp aangeboden hetgeen resulteerde in
de interim functie van “De Vieze-Voorzitter”. Eric
heeft uiteindelijk het besluit genomen om de
voorzittershamer neer te leggen en tijdens de
daaropvolgende vergadering werd ik voorgedra-
gen als mogelijke opvolger. Vanwege de unani-
miteit van deze voordracht kon ik niet anders
dan de functie als voorzitter aanvaarden.

Wat spreekt je eigenlijk zo aan, 
kijkend naar de Sjtielle?
De Sjtielle zijn een aantal heren die het ‘Egelser
carnaval’ hoog in het vaandel hebben staan, de
traditie in ere willen houden en zich volledig
willen inzetten om carnaval vierend Eygels-
hoven een zo mooi mogelijk carnavalsseizoen te
bieden. Het is voor mij  een eer om van deze
bevoorrechte groep deel te mogen uitmaken. De
tomeloze inzet van de jonge Sjtielle, de onder-
steuning van de ervaren Sjtielle en de controle
van de ere-Sjtielle maakt dit tot een wel heel bij-
zonder gezelschap binnen de Burgerlust.

Wat wil je bereiken in je periode 
als voorzitter van de Sjtielle?
Het is mijn doel om de Sjtielle op een feestelijke
doch correcte wijze door elk carnavalsseizoen te
loodsen, zodat we samen de activiteiten van de
Burgerlust kunnen ondersteunen. Op deze ma-
nier leveren de Sjtielle een bijdrage aan het ple-
zier van eenieder die onze Narretempel bezoekt
tijdens een van de vele evenementen die de
Burgerlust organiseert.

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt 
aan ‘de luu van Egelser’?
Carnaval vieren is iets waar velen mee zijn opge-
groeid, van vader op zoon doorgegeven. Met
familie en vrienden het dorp in. De carnavals-
groep, ‘der Einzelgänger’, de harmonie, de mu-
ziekinstallatie, d’r Klooneman en ’t Tanzmaries-
je. Naar huis met de taxi of te voet. Iedereen
viert carnaval op zijn of haar manier, maar toch
viert niemand het alleen. En dat maakt dit feest
zo bijzonder! Zou het dan niet zonde zijn om
deze traditie verloren te laten gaan? U hebt
toch ook als kind carnaval gevierd en daarvan
genoten? Geef deze traditie door, gun de vol-
gende generatie ook het carnaval.

Egelse Alaaf! 

De gi-ga-gekste
Refrein 

Ich bin de gi-ga-gekste , en mit de carnaval
Velt dat ga nit op, dan zies doe dat uvveral 
Ich mak sjpi-sjpa-sjpass, het leëve is te gek
En biste serieus, dan trek ich mieng gekste
bek 

Jo-how, jo-how, lalalala
Jo-how, jo-how, hey-hey-hey
Jo-how, jo-how, lalalala
Hooooooooow

Couplet 1
Ing wiets of grepke tappe, dat is wat ich
geer dun
Ich maak de luu aan t laache, ja dat ving ich

echt sjun 
Ich hang och geer de kloon oet, maak geer
plezeer en sjpass
En mit de vasteloavends tsied, is dat wats
doe geer has 

Refrein

Couplet 2
Al dat gevregel en die ielend, 
op ozze sjunne eëd
Ich wil dat durch de luu, get mieë 
gelaache weëd 
En mit de vasteloavend, trek ich alles 
oet de kas
Ich bin de gi-ga-gekste, en han de 
groetste sjpass 

Refrein

Jeugdkoor de Zanglijster vlak voor de finale een groepsfoto in de parochiekerk.

Op bovenstaande foto ontbreken: Sven van Bergen, Wim Frings, Joey Geraets en John Roumans

Road va Elf 2016-2017 
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PungelKus varen weer uit! L

Brigitte
Autorijschool

www.rijschool-brigitte.nl

06-34130506LL

Vaste oavend
tsezame....

Schouffertsweide 18a
6471 KP Eygelshoven

Alaaf 
Prins Roy I +
Jeugdprins Shane I

Op 24 februari 2017 varen de PungelKus voor de 10e keer uit
in ós Egelse, om de carnaval in te luiden en daarmee ook de
carnaval i Egelse.

Alvorens de trossen worden losgegooid, wordt eerst de in-
wendige mens versterkt. Vervolgens worden de PungelKus
uitgezwaaid door ‘huilende’ achterblijvers. Pastoor Heemels
zal de roemruchte Pipowagen zegenen voor een behouden

vaart en sluit dit af met ‘dark coffee en vlaam’.
Twee ketelbinkies varen mee om ondersteuning te bieden bij
het betreden en verlaten van de Pipowagen en natuurlijk
ook om te proeven of het gerstenat ‘in goede conditie’ is
voor de komende carnaval. 

Op de foto: 
De PungelKus 2016 met in hun midden prinses Yvette I. 

Wij bieden u:
* bijna 25 jaar 

ervaring in 
onderhoud en 
reparatie van 
alle bekende 
automerken.

* Al onze occasions 
worden geleverd 
met een nieuwe 
APK-keuring.

* 12 maanden 
Bovag-mobiliteits-
garantie en 
afleveringsbeurt.

* Occasions boven 
de € 4.500,- 
worden tevens 
geleverd met
6 maanden 
Bovag-garantie.

Welkom bij Autofirst Schoormans
Uw adres voor het kopen en onderhouden van uw auto!
Uw auto brengt u iedere dag naar uw bestemming. Verdient uw auto daarom niet het beste onderhoud?

SchoormansSchoormans

Wij heten u van harte welkom bij ons bedrijf.

Truytstraat 10, Eygelshoven T. 045 - 535 16 27

Alaaf...
Prins Roy I 

Jeugdprins Shane I
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Het moet op 20 augustus 2016 zijn geweest.
Daar sta je dan als jongen uit Eygelshoven, op
Castle of Love te genieten van een sfeervolle
ambiance en een lekker muziekje. 
Een apfelkorn of een bacootje in mijn
hand, dat weet ik zo exact niet meer.
Een gezellig feestje, daar hou ik wel
van! Daar zeg ik niet gauw nee tegen! 

“Hey Roy,” word ik ineens aangesproken
door een oud-klasgenoot van basis-
school ‘de Ansel’. We drinken ons samen
wat en maken een babbeltje, hetgeen we wel
vaker doen als we elkaar tegenkomen. Als hij,
misschien 20 minuten later, weer verder wan-
delt, kan ik nog maar aan die ene vraag denken:
“Is dat niks voor jou, om prins van Eygelshoven
te worden?”

Beste mensen, de rest laat zich raden.
Lang hoefde ik niet na te denken. Na een
bezoekje van enkele heren van de raad
van Elf, was een en ander al snel beklon-
ken. Hier ben ik dan, prins Roy I van
Eygelshoven, Alaaf! 

Op 1 juli 1988 werd ik, als zoon van Theo Hop-
man en Irène Hopman-Bastin geboren in de
vroedvrouwenschool te Heerlen. Na mij volgden
nog 2 zusjes. Thessa, geboren in maart 1990 en
Iris, geboren in september 1991. Mijn ouders
hadden in 1987 het huis in de Wackersstraat
(nummer 61) gekocht. Ik mag dus wel stellen
dat ‘ich inne richtige Egelser jong bin’. Op
datzelfde adres, Wackersstaat 61, staat mijn
huidige residentie! Ik heb het huis enkele
jaren geleden van mijn ouders overgeno-
men. 
Uit mijn kindertijd herinner ik mij vooral
onze vele vakanties in de Benelux. Meerdere
keren per jaar trokken we er gezellig samen op
uit. Altijd naar de camping, af en toe in een bun-
galow. Nooit een hotel, dat kwam pas veel later!
Het buitenleven lag mij wel, vandaar waar-
schijnlijk ook mijn keuze om na de tijd in het
basisonderwijs naar het A.O.C. (agrarisch onder-
wijs centrum) te gaan. Die naam zegt jullie mis-
schien weinig. Vroeger noemde men dat de bio-
logische school, vandaag de dag het Cita-verde

college. Hier volgde ik de
opleiding tot hovenier.
Na deze opleiding heb ik
nog enkele vakspecifieke 
vervolgopleidingen ge-
daan en op verschillende
plaatsen gewerkt. 

Momenteel werk ik al enkele jaren als
(meewerkend) voorman bij Henssen
te Schinnen. Hier voer ik allerlei gro-
tere projecten uit. 

Denk 
aan het aanleggen van parken, bedrijventerrei-

nen en civiel technische werken zoals
het aanleggen van een aanleg-

steiger voor boten. Ook parti-
culiere tuinen aanleggen

behoort tot mijn werk-
zaamheden en heb ik
de speeltuin te Bokrijk
mogen renoveren en er
o.a. een blotevoeten
pad mogen aanleggen.

Kortom, ik ben veel bui-
ten en heb ontzettend

gevarieerd werk. 

Naast mijn werk heb ik ook ver-
schillende hobby’s. Het buitenleven en

in dit geval vooral ook het water, is altijd mijn
grote vriend geweest. Al op jonge leeftijd haal-
de ik mijn zwemdiploma’s, waarna ik vanaf mijn
9e ging zwemmen bij zwemclub Nimo (in
Landgraaf, in de Bende). Voor deze vereniging
heb ik jaren gezwommen, ook in competitie- en
wedstrijdverband. Zo zijn wij o.a. een keer 2e ge
worden tijdens de Limburgse kampioenschap-

pen in de A-categorie
(hoogste cate-

gorie). Alsof 
ik tijdens 

het 

zwemmen nog niet genoeg in het
water lag, besloot ik ook waterpolo te
gaan doen. Zelf heb ik dat maar enkele
jaren gedaan, het werd toch wat teveel van
het goede. Wel heb ik nog jarenlang de jeugd
trainingen gegeven. 
Enkele jaren geleden bleek het
zwemmen niet altijd meer
een haalbare kaart.
Werken, een huis-
houden en ande-
re hobby’s. Het
lukte mij ge-
woon niet om
aan het inten-
sieve trai-
ningsprogram-
ma te blijven
voldoen. Hierdoor
zag ik club- en team-
genoten meer progres-
sie boeken dan dat ik op dat
moment zelf nog kon bewerkstelligen. 
Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en ben
ik gestopt met het intensieve sporten. Om niet
van heel veel in helemaal niets doen terug te
vallen, ben ik wel nog af en toe blijven zwem-
men. Tevens ga ik 1 a 2 keer per week naar de
fitnessschool en geniet ik momenteel van ande-
re watersporten zoals waterskiën en wakeboar-
den. Afgelopen jaar heb ik mij een eigen speed-
boot gekocht, zoals jullie op mijn medaille kun-
nen zien. 

Als jullie dan iets
naar boven kijken aan de rechterkant van mijn
medaille, zien jullie een koi karper staan. Achter-
om heb ik een koi vijver, een andere hobby van
mij. 
Nu hoor ik jullie denken, doet onze prins dan
niks anders dan zich amuseren met water? Nou,
beste mensen, zo is het zeker niet. Tussen de
bedrijven door ben ik nog een aantal jaren lid
geweest van de Scouting hier in Eygelshoven.
Thuis bouw ik nog graag aan speciale uitgaves
van lego-gebouwen. Wist u, dat bepaalde hui-
zen al gauw een 300 tot 400 euro waard zijn? 
Van al dat werken en van al die hobby’s krijg ik
natuurlijk ook honger. Een groot plezier doe je
mij dan met een lekkere bak Chinees! Liefst
goed pittig, zodat je ook weet dat je Chinees
hebt gegeten. Voor het toetje rijd ik dan naar
mijn ouders. Daar staat, net als vroeger, altijd
een bak schepijs koud. Voor die laatste gewoon-
te kun je me het ’s nachts zelfs wakker maken! 
Vooruitkijkend naar het carnavalsseizoen, kijk ik
het meest uit naar al die mooie uitstapjes. Om
bij oudere mensen, zieke mensen en scholen op
bezoek te gaan en daar een medaille uit te

mogen delen, dat is toch
fantastisch. 

Daar kijken deze 
mensen een jaar lang naar uit. Het enige

nadeel aan het prinsschap is het feit dat
ik mijn clubje van Sjpriets 11 zal moe-

ten missen. Dat zal me wel zwaar
gaan vallen. Al een jaar of 8 ga ik
met deze mensen samen carnaval
vieren en het is een fantastische
groep. Maar ach, in mijn grote
optocht gaan ze gelukkig mee en

tegenkomen ga ik ze zeker tijdens de
3 dolle dagen, dus ook dat komt vast

helemaal goed! 
Ik denk dat jullie inmiddels wel heel wat

van mij weten! Kom die dagen eens kijken in
‘Ozze Narretempel’, dan drinken wij er samen
eentje! Rest mij jullie allemaal een geweldig
carnaval te wensen. Uiteraard doe ik dat met
mijn eigen woorden: 

Egelse, Kirchroa et is mich em et eëve, 
Zoeëlang ich maar mit uuch, 
de Vasteloavend kin Beleeve! 

Alaaf,
Prins Roy I 2017
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Bij elke besteding van 20 euro aan boodschappen bij Jumbo
Eygelshoven ontvangt u een GRATIS CONSUMPTIEPENNING
te besteden tijdens de drie dolle dagen (26 t/m 28 februari) in Egelse.
Actie is geldig van maandag 20 februari t/m zondag 26 februari 2017.

Jumbo Eygelshoven steunt de Vasteloavend in Egelse en KV Burgerlust!

Hallo Vasteloavend..

Proficiat

Roy I 
&

Shane I

Carnavals-

zondag

open 
van

10.00-
18.00 

uur

KVB PENNINGENACTIE

BIJ JUMBO EYGELSHOVEN

Hallo Burgerlust
Hallo Egelse
Hallo Jumbo

Vasteloavend
saame!
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Ja kiek mar ins
gód, hij bin Ich, une  nuije Jeugdprins
Shane (Cohnen) d’r Ieëtsjte. Vuur de
duudliegheet, ich heesj  Shane en nit
Jame of get wat doa och óp liekt.

Ich bin d’r zoon van ’t Manon en d’r Roger
Cohnen. Vier woeëne mit hónk en katse
aan de Laurasjtroat nommer 105 in, wie
kin ’t óch angesj, Egelse. Ós rezidents is
langs de route van d’r Groeëte Egelser
Vasteloavends Tsóg aan de Laurastjroat.
Dat zunt mar wieënieg Prinse die kinne
zaage dat ze aan die route Rezidents kinne
hódde.
Geer wil ich uuch get mieë uuver mich zelf
vertelle. Loate v’r ins beginne mit mieng
hobbies.  Dat is in de ieëtsjte plaatsj voet-
balle,  Ich voetbal bij LHC. Doa vingt uur
mich op ‘t middeveld  als aa-valler, doa
sjpiel Ich in  ’t C2 elftal.  Heem han ich
óch nog get hobbies. Mit miene
PlayStation sjpiel ich geer fifa. Kiek noa
You Tube. 

Bin inne
groeëte vlogger
fan. Dan is doa nog
miene hónk, d’r
Spikey en twieë
katse. De ing is noa
miene pap ge-
neumd, d’r Sjnirk en
de anger neume v’r
mar effkes KAN, Kats
Oane Naam. Die hat
wal inne naam, mar dem
neume v’r mar effkes nit,
dat liekt ós politiek gezieë get

beëter.
Noch efkes teruk koame op voet-

balle. Groeëte fan bin ich van  d’r
Henk Dijkhuizen, dat woor
oeëts  de enigste groet’ste ver-
rassing bij de  selectie van
Jong Oranje. Heë woor mit
nummer 17 verdediger bij
Roda JC. Van d’r Henk heb
Ich de sjoon.  Ich han als Line

Upper mit gelope aan de hank
van d’r Henk Dijkhuizen, woor

Roda Mascotte en Ich woor vaan-
deldrager, wat nit lieët is, kan Ich

uuch zaage.  

Dat woor
bijj d’r 

w e d s t r i j d
Roda- Em-

men, mit d’r Bas
Nijhuis als sjieds-

richter. Op mieng kamer
likt d’r wedstrijdbal van Roda JC-Cambuur. 
Went uur uuch al zouwt aaf’vroage wat
Ich zoeë sjun aan de vasteloavend ving
dat Ich Prins wil weëde, dan kan Ich uuch
vlót oet d’r dreum helpe. Miene pap, d’r
Roger woor in 1993 Prins Roger II van d’r
Verain va Kirchroa Wes. De jantse familie
van miene pap is vasteloavend gek, Zach
mar Carnaval minded. En de zie van mieng
mam, die is óch jód bij de Vasteloavend
betrokken .  ’t Komiesje is dat alling mieng
mam nuus bis gaarnuus aan de vasteloa-
vend vingt. Maar wat nit is ken noch
komme, aagesjtoake weëde ken ze ummer
noch. Vuurleupieg bin Ich dus, in jod hol-
lendsj, ‘Eenzijdig belast”. Mar dat is jenog
um ’t sjung te vinge.  In 2015 woor Ich al
Jeugdprins van de LHC en noen dus van
de KV Burgerlust. Umdat Ich verleije joar
al verplichtingen hów bin Ich inne al get
ówwere Prins. Ich zit namelik al op ’t
Eijkhagen College i Landgraaf. 
Zoeë wie gikkere Prins han och Ich miene
eege  Prinselikke Orde. Doa stjeet ing gool
en inne bal in de Roda kluure geël en
sjwatz op, inne voetballer mit mie eege
nommer 12 en vuur Egelse ’t oad Kirksjke.  
Ich vrui miech al dróp went Ich mit de
Burgerlust oet kan trekke. 

Vier gunt noa evenemente, sjoe-
ële en zowieër. 
‘T sjunste moment ving Ich de
Proklamatiesjoen. ’t Allersjun-
ste zal toch d’r Groeëte
Egelser Vasteloavends Tsóg
zieë. Went Ich doa hoeég op
deë waan sjtoa en van al en
noch get uuver de köp van de luuj
kan oet’gooie. Vier róppe ós dan ee hat-
slieg Alaaf tów. Went uur miech noch ee berichsjke wilt sjikke. 
Mie emailadres is s.cohnen@home.nl

Bis die daag,
Une Jeugdprins Shane d’r Ieëtsjte va Egelse

LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS

ALAAF Roy I

ALAAF Shane I
ALAAF Roy I

ALAAF Shane I

Vasteloavend tsesame!
www.kerresgroep.nl

Kiek ins hij, kiek ins doa

Vrijdag 24 febr open va 12 uur; feestavond vd Spaarclub va 20 uur

Zaterdag 25 febr open va 9.00 uur

Zondag 26 febr OPTOCHTTREFFEN va 12.00 uur

Maandag 27 en dinsdag 28 febr open va 15.00 uur 

Woensdag 1 en donderdag 2 mrt open va 12.00 uur

Vrijdag 3 mrt open va 12.00 uur      

en va 17.00 uur vis eten (Haringhappen)

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

www.burgerlust.nl
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Al vele jaren is het
een goed gebruik
dat tijdens de
sleuteloverdracht

op carnavalszondag
op de Laethof, d'r Sjlütel va

Egelse, door de burgemeester van de
gemeente Kerkrade wordt overgedragen
aan de Prinse va Egelse.

Deze sleutel werd elk jaar opnieuw
gemaakt van hout en de Prinsen mochten
deze houden. Om elk jaar weer een nieuwe
sleutel te maken kost veel tijd en daarom
is besloten een bronzen sleutel te maken
die bij de abdicatie van onze Prinsen op de
dinsdagavond weer teruggegeven wordt.
Onze President John Prevo heeft aan de
firma van Gilst in Kerkrade opdracht gege-

ven de sleu-
tels "va Egelse"

te laten maken. 
Onder zijn toeziend oog zijn de sleutel ver-
vaardigd. 
Prins Roy I en Jeugdprins Shane I zijn de
eerste Prinse va Egelse die de nieuwe sleu-
tels in ontvangst mogen nemen.

1946, fringsen is een duits werkwoord dat
zijn naam ontleend aan de toenmalige
Keulse Aartsbisschop, Josef Kardinaal
Frings. Vlak na de 2e wereldoorlog waren
steenkool en levensmiddelen schaars,
daarbij kwam nog eens dat de winter van

1946 extreem koud was.
Kardinaal Frings zag het
leed van de bevolking en
predikte tijdens zijn oudejaarsmis:.. „Wir
leben in Zeiten, da in der Not auch der
Einzelne das wird nehmen dürfen, was er

zur Erhaltung seines Lebens und seiner
Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf
andere Weise, durch seine Arbeit oder
durch Bitten, nicht erlangen kann.“..
Hij bedoelde hiermee dat als men zelf niet
in staat was om in eigen levensonderhoud
te voorzien, men groente van de akkers en
briketten mocht ontvreemden, enkel voor
eigen onderhoud.
2017, gelukkig is de crisis voorbij en hoe-
ven wij niet meer te fringsen!

Café 
Oad Haander

Café 
Oad Haander

Meuserstraat 38 Haanrade
tel. 045-5454057

Vuur wunsje alle
luuj va Egelse inne

sjunne carnaval

EEEEyyyyggggeeeellllsssshhhhoooovvvveeeennnn
Terbruggen 16 • 045-5454414 / 5460996Terbruggen 16 • 045-5454414 / 5460996

BBiissttrroo
SSoocciioo

Familie Erkens

Koffietafels & 
vergaderingen

Feesten & partijen
Warme & koude 

buffetten
Bar & restaurant

Terras
& verenigingslokaalOok op zaterdag:‘van alle markten thuis’

Zondag 26 febr t/m donderdag 2 maart 
GESLOTEN

Vrijdag 3 maart
Haringhappen 

vanaf 20.00 uur

Kegelhal
Socio
The place to be!The place to be!
Terbruggen 16 - Egelze

045-5352186
Wij verzorgen
de catering 
tijdens de 
carnaval 
in het 
Socio

Vrijdag 24 febr geopend v.a. 15.00 uur
Zaterdag 25 febr geopend v.a. 12.00 uur
Zondag 26 febr geopend v.a. 12.00 uur
Maandag 27 febr geopend v.a. 15.00 uur
Dinsdag 28 febr geopend v.a. 15.00 uur
Woensdag 1 mrt geopend v.a. 15.00 uur

Veldhofstraat 66
Tel. 045-5352013

Alle dagen geopend
van 16.30 - 23 uur
Carnavalszondag
van 14.30 - 23.00 uur

Cafetaria 
‘t Höfke

Openingstijden
Maandag t/m zondag

16.30 - 23.00 uur
Dinsdags gesloten!

Carnavalszondag geopend
van 15.00 - 23.00 uur

carnavalszondag
geopend van 

15.00 tot 23.00 uur

Openingstijden:

Maandag & dinsdag GESLOTEN

Wo t/m vr van 9.00 - 17.00 uur

Za van 9.00 - 16.00 uur

Like ons op facebook
voor diverse akties

Like ons op facebook
voor diverse akties

Proficiat
Prins Roy I en 

Jeugdprins Shane I
vier wunsje dich ee sjun

carnavalsseizoen

Chocolaterie BRUNS
Jolanda & Wim Bruns
Veldhofstraat 41
6471 CD Eygelshoven 
Tel. 045-545 18 61

Proficiat
Jeugdprins Shane I

& Prins Roy I
Sjunne

Vasteloavend vuur
gans Egelze!

D'r Sjlütel va Egelse

Fringsen...
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“Leef luuj va Egelse”. Zoals in de Anselbode is
gepubliceerd, timmert een werkgroep uit onze
gemeenschap aan de weg om “d’r carnavals-
diensdig, nuij leëve i te bloaze”.

De redactie van d’r Vóttekletsjer heeft naar
aanleiding van het artikel de vrijheid genomen
om hier en daar navraag te doen wat het doel
is van dit burgerinitiatief.
Al snel kon worden geconcludeerd dat het vie-
ren en de beleving van het carnaval in de
dorpskernen al jaren achteruit holt. Carnavals-
dinsdag was toch de familiedag van het carna-
val in ós Egelse! Ouders met kinderen trokken
naar het Socio Project om daar “Vasteloavend”
en de afsluiting van het carnaval te vieren.
Echter door mega-evenementen in omringende
plaatsen, zoals het Kloonekonkoer in Kerkrade
centrum, zorgden er mede voor dat de dorps-
kernen leegliepen. Dit alles is aanleiding
geweest dat enkele bezorgde inwoners van
Eygelshoven bij elkaar zijn gekomen om te kij-
ken wat hieraan gedaan kon worden. Zo is in
het najaar van 2015 een werkgroep opgericht
onder de naam “Carnavalsdinsdag”. 

Na een aantal bijeenkomsten van de werk-
groep, hebben zij een gevarieerd programma in
elkaar weten te steken voor jong en oud en de
daarvoor benodigde financiële middelen bij
elkaar weten te schrapen. Diverse verenigingen,
instellingen en bedrijven, die Eygelshoven rijk
is, hebben dit initiatief gesponsord. Zonder
deze sponsoring was dit initiatief nooit van de
grond gekomen. 
De KV Burgerlust is een van de verenigingen
die dit initiatief op diverse wijze en met diverse
middelen van harte ondersteunt. Andere orga-
nisaties die de werkgroep ondersteunen zijn
o.a. Jód Jemiesjt, KK de Bossen, Cosmos ’77,
Harmonie St. Caecilia, Meander, Impuls, Ge-
meente Kerkrade, Café An der Maat, Café Kunt
Jód.

De KV Burgerlust dankt de werkgroep en
de organisaties voor hun initiatief, inzet,
inspanningen en ondersteuning. Zo kun-
nen we de traditie van het carnaval in
stand houden.

Het programma op carnavalsdinsdag ziet er als
volgt uit:

•Kloonevanger va Egelse: Vanaf drie opstap-
plaatsen worden carnavalswagens vanaf 14.11
uur ingezet om de kinderen (en ouders, opa’s
en oma’s) op te halen. Het eindpunt van elke
stoet is op het horecaplein op de markt in
Eygelshoven. (zie Anselbode)
•Openingswoord door Prins Roy I
•Appelsapsietzoeng voor de kleintjes: café’s An
der Maat en Kunt Jód
•Tieëke-Zinge: café’s An der Maat en Kunt Jód
•D.J. voor de jeugd van 15-25 jaar: café’s An
der Maat en Kunt Jód
•Narrentempel Socio-Project: rond de klok van
half acht lopen jong en oud in optocht naar het
Socio Project waar het feest wordt voortgezet
met DJ Joseph en een live-optreden van “Wir
sind Spitze”.
•Abdicatie: aan het eind van de avond een
korte en waardige abdicatie van de Prinse va
Egelse.

‘Egelse Sjoenkelt’

Ex-prins Huub I (Mertens) en ex-Jeugdprins
Mika I (Vanderheijden) hadden de eer om de
nieuwe Hoesorde van de KV Burgerlust te ont-
hullen.

De nieuwe hoesorde van de Burgerlust geeft
een muzikant weer die ons allemaal het nieuwe
carnavalsseizoen in blaast. De muzikant en de
noten maken een knipoog naar Harmonie St.-
Caecilia Eygelshoven, welke in 2017 haar 125-
jarig bestaan viert. Daarnaast refereren de
muzikale accenten naar het WMC dat in 2017
weer in Kerkrade georganiseerd wordt. Op de
hoesorde wordt ook gerefereerd aan het 33-
jarig bestaan van D’r Vóttekletsjer,
Vasteloavendstsiedóng va Egelse. Een Sjtiel
leest de nieuwe uitgave aandachtig. Als vaste
elementen bevat de orde uiteraard het logo van
de KV Burgerlust en de tekst ‘KV Burgerlust
Egelse 2017’. Met trots zullen de leden en alle
gelukkige gedecoreerden deze hoesorde uitdra-
gen tijdens het nieuwe seizoen.

Traditionele interne opening met het clublied:
alaaf alaaf de Burgerlust, gezongen door onze
hofzanger Sven van Bergen

Nieuwe
huisorde:

Hofzanger
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Laurastraat 51 Eygelshoven
☎ 5351777  Benly@home.nl

Proficiat Prins Roy I +
Jeugdprins Shane I

Vier wunsje uch inne sjunne carnaval

Jubilarissen bij KV Burgerlust
•Fredie Korbel is het komende seizoen 2x11
jaar lid van de Sjtielle. Fredie staat binnen de
Burgerlust bekend als een man die stil is en
altijd op de achtergrond staat. Hij is een van de
'stille krachten' die de Burgerlust in zijn midden
heeft, maar ' Oo Zoo Waardevol'.

•Voor Dylan Frings is het nu elf jaar geleden
dat hij is toegetreden tot d'r Prinse Road. Uit
handen van Thomas Richter, president van d'r
Prinse Road, mocht hij de daartoe behorende
speld in ontvangst nemen.

•President John Prevo viert dit jaar zijn 2x11
jarig lidmaatschap. Tweeëntwintig jaar KV
Burgerlust, tweeëntwintig jaar passie voor
Karneval. Naast zijn voorzitterschap sinds 2015,
heeft hij in deze 22 jaar deze passie voor kar-
neval uitmuntend kunnen inzetten om de KV
Burgerlust positief op de kaart te zetten. 

Het afgeven van een ‘visitekaartje’ was voor
John altijd een streven binnen de Burgerlust.
Elk jaar verdiept hij zich opnieuw in de verschil-

lende gebieden waarin hij actief is; artiesten-
commissie, loods-en wagencommissie, zaalaan-
kleding, ontwerpen van ordes, de prinsencom-
missie en lid van de commissie Gulden Humor
2018. John kan ervan genieten om elk seizoen
met de nieuwe huisorde te pronken en draagt
deze dan ook altijd met trots uit. Een mooi pro-
gramma leveren aan bezoekers van de
Burgerlust is een doelstelling die hij altijd hoog
in het vaandel heeft.  Een bezoeker moet zich
thuis voelen, samen karneval kunnen vieren,
samen kunnen ‘sjoenkelen’,  genietend van een
goed verzorgd drankje in die mooi Narren-ten-
tempel. De loods moet altijd netjes schoon en
opgeruimd zijn, alsook de praalwagens, die
moeten uitblinken in de optocht.  We hopen dat
hij zo nog vele jaren actief blijft binnen de
Burgerlust. De burgerlustfamilie wenst John en
Marlies een heel fijn en bijzonder carnavalssei-
zoen toe. 

•Oud president van de Burgerlust en lid van d'r
Ieërreroad Jos Schneiders viert dit seizoen zijn
3x11 jarig lidmaatschap. Als 6e president van de
Burgerlust heeft Jos heel wat betekend voor onze
vereniging. De zaal versiering werd aangepakt. De
Burgerlust Sjtielle werden in het leven geroepen.

Artiesten met naam en faam werden gecontrac-
teerd en de eerste Herrenzietsoeng werd onder
zijn bezielende leiding neergezet. Vandaag de dag
is deze Herrenzietsoeng een vast programma-
onderdeel en geniet grote bekendheid in
Eygelshoven en omstreken. Maar het meest ultie-
me hoogtepunt was toch de uitreiking van de
orde van de Gulden Humor in 1998. Een feest dat
binnen de Samenwirkende Limburgse Vasteloa-
vendsveraine behoorlijke indruk heeft gemaakt.
Jos, namens de hele Burgerlustfamilie van harte
proficiat.

•Jan Strolenberg, lid van d'r Ieërreroad, viert
eveneens zijn 3x11 jarig lidmaatschap. In de peri-
ode dat Jan lid is geweest van de Raad van Elf
heeft hij zich onder meer verdienstelijk gemaakt

binnen de artiestencommissie, het begeleiden van
de Dans en Showgroep Burgerlust, de zaalaankle-
ding, maar het allermeest als hofzanger van de
Burgerlust. Op heel veel evenementen binnen de
Burgerlust maar ook bij de bezoeken elders zong
Jan talloze keren ons clublied Alaaf Alaaf de
Burgerlust. Deze Burgerlust mars is dan ook onaf-
scheidelijk aan zijn naam en muzikale herken-
baarheid verbonden. Jan, een 'va hatse proficiat’
namens de hele Burgerlustfamilie en geniet van
het jubileum.
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Prinsenpaar Joyce I en Mik I
Veldhofschool

Prins Ramon I
LHC

Prinses Sheila I
KK de Bossen

Prinsengalerij Eygelshoven

D’r Elfde va de Elfde: KV Burgerlust trapt aaf..

WONINGSTOFFERING
I: www.nimik.nl • E: info@nimik.nl
VELDHOFSTRAAT 62 EYGELSHOVEN  TEL 045-5311232
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur 

• zaterdag van 9.00-17.00 uur • maandag gesloten

Openingsdans door tanzmariechen Yannai Hoeppermans gekleed
in een prachtvol nieuw kostuum.

Prinsenadjudant Norbert Hoeppermans vanaf nu gekleed in zwart
rokkostuum. En de talloze ordes die hij jaarlijks meedraagt zitten
vanaf nu in fijne een stijlvolle tas.

Twan de Bok is vanaf het nieuwe carnavalsseizoen de ceremonie-
meester van de Burgerlust. Als de Burgerlust terugkijkt in haar
geschiedenis dan is Twan de derde formeel benoemde ceremonie-
meester die uitgerust is met het bijl.

Om gezondheidsredenen is Ton Damen vanaf het komende sei-
zoen toegetreden tot d'r Ieërreroad van de KV Burgerlust. De bij-
behorende Ieërreroads muts en -orde mocht hij in ontvangst
nemen van President John Prevo.

Jaim Krol is geïnstalleerd als nieuw lid van de Raad van Elf. 
De Burgerlustfamilie wenst hem veel plezier en wijsheid toe.

Krista Krol mocht uit handen van Yvette Rautert de PungelKus
orde in ontvangst nemen en is daarmee lid van de PungelKus.

De Dans- en showgroep Burgerlust mocht drie nieuwe leden wel-
kom heten en wel: Nienke Souren, Mignon Bertrand en Shakira
Pagen. Dames allen heel veel plezier gewenst bij de Burgerlust-
familie.

Door de voorzitter Iwan Frings van de Burgerlust Sjtielle werden
vier nieuwe leden geïnstalleerd. Op de foto Hans van Hoof, Dyon
Rautert, Eric Cauberg en Dion Ritzen. Als stagiaires lopen dit
komend seizoen mee: Max Boermans en Dave Lebens.

De Prinse Road kan twee nieuwe leden bijschrijven. Ex-prins Huub
Meertens en Ex-Jeugdprins Mika Vanderheijden hebben beiden
besloten toe treden tot de Prinse Road. De bijbehorende versier-
selen mochten beiden van de President Thomas Richter van d'r
Prinse Road in ontvangst nemen.

Voor het fotograferen en filmen van de Burgerlustactiviteiten
heette de PR commissie de heren Marco Lückers en Huub Meer-
tens als nieuw leden van harte welkom. Beiden mochten de redac-
tieorde in ontvangst nemen.

Onder schitterende weersomstandigheden werd het startsein vanaf café An der Maat i Egelse de voettocht naar Wittem inge-
zet. Ook dit jaar namen leden van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain, Vasteloavendsverain Kirchroa Wes en de Burgerlust
deel aan dit jaarlijkse evenement. 
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’t Socio wunsjt 
uch inne
geweldige 
vasteloavend
3x Alaaf!!

tel. 045-5352992

www.kapsalonjanine.nl

Veldhofstraat 71
tel. 5670645

SIGARENMAGAZIJN
EYGELSHOVEN

Vier wunsje 
Prins Roy I +
Jeugdprins Shane I
veul sjpass
en... va 
Hatze

Alaaf!

Meer dan 30 jaar ervaring
op het gebied van keukens en badkamers!

RIMBURGERWEG 10 • EYGELSHOVEN

Wist u dat?
Dat.. wij alle voorkomende installatie

werkzaamheden kunnen verrichten?
Dat.. wij ook het juiste adres zijn voor 

uw woningaanpassingen?
Dat.. wij een groot assortiment bad- en 

keuken acessoires in huis hebben?
Dat.. wij ook dat kleine leertje voor uw 

lekkende kraan in huis hebben?

Wij zijn gesloten van
zaterdag 25 februari

t/m woensdag 
1 maart 2017

Proficiat Jeugdprins Shane I

Proficiat Prins Roy I

Bart van Slobbestraat 2a - Industrieterrein Julia - Eygelshoven
☎ 06-37385692 • davedikken@ziggo.nl

Binnenkort officiele opening!
Nu al een kijkje komen nemen?

Dagelijks geopend van 8.30-17.30 uur & op zaterdag van 9.00-13.00 uur
Voor al uw autoreparatie’s
•Grote/kleine beurt •remmen
•distributieriem •banden
•APK keuring • etc.

Met 20 jaar ‘autowerk ervaring’

Van Geijn assurantie BVVan Geijn assurantie BV

045-5285878 
06-54280700 

www.paulvangeijn.nl

Proficiat 
Prins Roy I

Jeugdprins Shane I

Onze beschermheer Fred Leuven liet het zich tij-
dens de prinsenreceptie van Prins Huub I en
Jeugdprins Mika I niet ontnemen om ons oudste
lid en nestor van de vereniging te eren met zijn
eigen Fred Leuven orde. De heer Wiel Jongen is
ruim 66 jaar lid van onze vereniging en in het ver-
leden verdienstelijk geweest op velerlei gebied.

Fred Leuven Orde

Jeu
gd

elv
en

raa
d 2

017
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Bart v. Slobbestraat 17
6471 WV Eygelshoven (Kerkrade)

Industrieterrein Julia Tel. 045-5454088
www.richterbouw.nl   

Proficiat Prins Roy I

Proficiat Jeugdprins Shane I

Buizerdweg 5
Landgraaf
045-5311830

Uw feest begint bij ons

Verhuur van grote en kleine tapinstallaties

Ook voor glaswerk, servies, tafels, statafels,

stoelen, barkrukken en koelkasten

drankenhandel

Alaaf Egelse
Alaaf ‘De Burgerlust’
Alaaf Roy I & Shane 1

Traditionele overdracht van de persoonlijke drink-
beker voor Prins Huub I Mertens door onze
beschermheer Fred Leuven.

Jeugdprins Mika I Vanderheijden mocht even-
eens zijn eigen drinkbeker van de beschermheer
Fred Leuven in ontvangst nemen.

Als lid van de artiestencommissie, organisatie
Koele Party, Hoeszanger van de Burgerlust en
organisatie van de Kindercarnaval werd Sven van
Bergen geëerd met de Fred Leuven orde.

Uit handen van de Prinse Roadvoorzitter Thomas
Richter, mocht Prins Huub I het boek d’r Prins va
Egelse in ontvangst nemen. Ook Jeugdprins Mika
I heeft dit boek in ontvangst mogen nemen.

Traditioneel ontvangt de prins en jeugdprins van
d’r Prinse Road een vergulde pen om daarmee
hun herinneringen aan het prinsschap i Egelse
vast te leggen. Prins Huub I en Jeugdprins Mika
I ontvingen van Thomas Richter het cadeau.

Een van de hoogtepunten op carnavalszondag is
de sleuteloverdracht door onze burgermeester de
heer Jos Som. Wij weten uit goed ingelichte bron
dat de heer Som altijd heel graag naar ‘Egelse’
komt om met enig cachet de sleuteloverdracht
uit te voeren. Dit wordt op prijs gesteld.

Frans Merken mocht uit handen van Burge-
meester Jos Som het gouden handje in ontvangst
nemen. Frans maakt zich al vele jaren op velerlei
gebied verdienstelijk: als jeugdprinsenbegeleider,
bij het onderhouden en verzorgen van de carna-
valswagens, het onderhouden van de loods, het
verzorgen van de reclameborden en nu bij het
begeleiden van het tanzmarieche Yannai, zijn
kleindochter. Namens de hele Burgerlustfamilie
feliciteren wij Frans van harte met de hoogste on-
derscheiding die de Burgerlust te vergeven heeft. 

Sleutel-
overdracht
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AMKREUTZ ADMINISTRATIES V.O.F.
OLD HICKORYPLEIN 4
6461 EZ KERKRADE

TELEFOON +31(0)45 535 22 22
TELEFAX +31(0)45 546 55 44
E-MAIL info@amkreutz.nl

Alaaf Egelse

Proficiat
Roy I & Jeugdprins
Shane I

Onze medisch
pedicure,

Saskia Vranken,
is geslaagd voor

oncologisch 
voet-zorgverlener

Wij zijn gesloten van 
23 februari tot 7 maart.

Wij feliciteren prins Roy I
en jeugdprins Shane I

Alaaf!!!

"Schutteren op de wei 2016" 
"Schutteren op de wei 2016"
werd dit jaar georganiseerd
door d’r Vasteloa-vendsverain
Kirchroa Wes, op het schietter-
rein van St. Sebastianus Spek-
holzerheide. Winnaar bij de
heren John Prevo en bij de
vrouwen Yvette Rautert. 
Daarmee gaan beide wissel-
bekers dit jaar naar Egelse.



Ich vergeat ut noeëts mieë! Op der 31e januar 2016, op mien-
ge 11e  verjoardaag woëd ich oetgerópe tot jeugdprins Mika I
va Egelser! Heinoa han ich 10 daag lang kenne geneete va al
wat mich nog tse waade sjtóng. Wat woare die daag flot vuur-
bei. Wat han ich derva genóate der jeugdprins va Egelse tse zieë
i 2016, genoate van al die luu wat mit mich óp de foto wole en
al die luu wat mich koame felicitere óp de receptie. Wat hat ut
miech vruid gedoa om noa al die oavende te goa in de verzur-
gingshoezer um die luu ee bietje plezeer te bringe.

Sjtoots woar ich um mit der groeëte prins Huub I en de heere
van d’r Elveroad noa die sjoeële te goa mit als hoëgtepunt
natuurlik mieng eëge sjoeël de Veldhof, die zoeëget ontplofte
wie ich binne koam. Och nit vergeate darf ich die oavende in
ozze narretempel die mich hieël veul vräud hant gebrach. Da
hauwtste och nog d’r sjluëteluverdrag in d’r Laethof. Ut woar
effe nit te harde mit deë visjgeur wat doa hóng, noadat der bur-
gemeester ee paar lekkere hieringe kroog vuur gezat.
En dan noch der óptsog va Egelse! Wat hauwe vier geluk mit ut
weer deë daag. Uveral woëde de óptogte aafgelas, maar hei i
Egelse hauwe vier deë daag top weer ut ‘s middigs en wat sjtón-
ge der vöal luu langs de kant van d’r weg um os allenui te zieë
langskómme.
Ich wil dan och gidderinne wat dit vuur mich meugelig hat
gemak va hatse bedanke, dink hei aan de sjponsore van d’r
sjnuuts en al die angere dinger die ich han  kenne en maage
oetwerpe in d’r tsóg. Maar natuurlik och al die mansluu va de
Burgerlust die de karneval in ós dörp organisere en hei wil ich
dan och drei man extra vuur bedanken en waal d’r Frans
Merken, d’r Sven van Bergen en natuurlijk d’r Piet Kok! Die hant
mich altied super begeleid bij alle activiteiten mit de karneval.
Ich bin da och besjtimmt hei en doa inne vergeëte, maar leef
luu: 
Bij dizze gidderinne bedankt wat och maar ee bietje hat mit-
gewirkt um dis Prinsetsiet vuur mich onvergeëtelik te maake!
Ich wunsj da och der nuie Prins en Jeugdprins genau zoeng
sjun tsiet es wie ich han kinne beleëve.

Gruss en Alaaf, Jeugdprins Mika I 

Wim Frings ging zijn laatste seizoen in
als president van de Burgerlust. Ooit heb
ik hem beloofd zijn laatste prins te wor-
den. Belofte maakt schuld…..na maan-
den van wachten en zwijgen was het ein-
delijk zover. Op zaterdag 19-11-2005
was mijn proclamatie als prins van
Egelse. In een goedgevulde Narretempel
had ik de avond van mijn leven. Puur
genieten.  De prinsenborrel de dag daar-
na was ook om nooit te vergeten.
Aangezien mijn vrouw alle klokken
teruggedraaid had, ging het feest door
tot in de late uurtjes. Ook het versieren
van het huis was een heel karwei. Ons
huis stond tijdens mijn prinsschap in de
steigers. Deze hebben we helemaal inge-
pakt met rood-geel-groene doeken. 
Een van de eerste hoogtepunten van
mijn regeerperiode was de uitreiking van
de Gouden Narrenkap. Tijdens deze uit-
reiking trad Sjef Diederen op met zijn
lied ‘Geneet van ut leave’. Dit lied had ik
meteen tot mijn lijflied gemaakt.

In Februari was de beroemde LHC-avond.
Daar kon ik nog even met mijn broer
Bram prins zijn. Bram was op dat mo-
ment LHC-prins en moest die avond
aftreden. Ik mocht hem ontdoen van zijn
versierselen.

Twee andere hoogtepunten waren 2
bezoeken die we aan Rodekirchen heb-
ben gebracht. Bij het eerste bezoek werd
het Dreigestirn van Rodekirchen gepro-
clameerd. Bij beide bezoeken stond ge-
zelligheid voorop. En zo volgden nog vele
geweldige momenten, waaronder de car-
navalsavonden van de Burgerlust zelf, de
bezoeken aan de scholen, de verzor-
gingstehuizen. En als je geniet, gaat de
tijd snel. Al snel was het carnavalszon-
dag. De dag begon met de sleutelover-
dracht in de Laethof. En daarna
uiteraard de optocht van Eygelshoven.
Vanuit de Bistro Socio zouden we met
mijn prinsenwagen naar de Bossen ver-
trekken, tenminste dat dacht ik . 

Het was erg ge-
zellig aan de bar
in de Bistro. Ik
ben dan ook
zolang moge-
lijk blijven zitten.
Toen ik buiten kwam,
was mijn prinsenwagen al vertrokken.
Daar stond ik dan mooi te kijken. Robbie
(Rob Erkens) heeft mij en mijn adjudant
Noppie toen met de auto naar De
Bossen gereden. De optocht zelf was in
een woord geweldig. 
De carnavalsdagen zijn voorbij gevlogen.
Het was zo carnavalsdinsdag. Om 12 uur
moest ik aftreden samen met de presi-
dent Wim. Er is een bijzondere band ont-
staan tijdens dat carnavalsseizoen. Ik
heb genoten, ik heb plezier gehad, sa-
men met mijn jeugdprinsen Dylan I en
Luca I. Deze ervaring neemt niemand me
meer af en zal ik nooit vergeten.  

3 x Alaaf, 
Oud-prins Tijs I
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Leef luu 
va Egelse,

1x11 prins Tijs I Voorverkoopadressen
Burgerlust

Noe, 1 joar wieër kiek ich noch ummer met inne lach op ’t
gezich teruukk noa een paar waanzinnige sjön weëke i mieë
leëve.E’zoeë trük kiekend kan ich alling maar zage dat ’t ing
groete ieër woar om Prins va Egelse te zieë.
‘T woar ing tsiet woar’in ich inge hoop nuij luuij han lieëre
kenne, i inne geweldige werme verain. Ich en volgens miech
giderinnee i Egelse kan vroeë zieë zoeë’ne sjunne verain in ‘t
dörp te han.

Och al woen ich noen i Kirchroa, doch bin ich ‘t herjod dank-
baar, dat ich i Egelse geboare bin angesj  hów ich noets Prins
kenne sie va t sjunste deel va ‘Kirchroa.

Geer wil ich de luuj va Egelse danke dat ze mich,  der pap en
mieng vrundin dis sjön tied hand gegoave. 
Ich ving t jóamer dat t is af’geloape, mar noen had mienne
ópvolger, der Roy I de ieër om Prins te zieë. Roy ich kan maar
éé dink zage, “hann sjpass en geneet d’r va” want t is flotter
‘gedoa dann wie tse dinks.

Bliet mich noch als allerletzt uvver ee paar luuj extra te bedan-
ke, de luuj van der Elveroad en der Prinsen road, der President.
der Noppie, der Jos Kerres deë mich gek had gemak um Prins te
weëde. Der Steffen Schneiders de mich uvveral mit had gehol-
pe. En de luuj um mich die niks te vööl gevroag woa. Miene pap
deë uvveral mitschiebelde, wat heë uëverigens ging sjtroaf
vóng.  En allerletste miene ingel t Tabita, wat ummer alle kleier
gewäsche had, ummer mie gebreuzel had aageloesterd en um-
mer neëver mich stjóng en mich de sjunste daag bezörgt hat!

Bedankt luuj va Egelse
Egelse Alaaf

Ex prins Huub I Mertens

Ex Prins
Huub I

Al vele jaren gaat de Burgerlust op bezoek bij de voorverkoop-
adressen om hun te bedanken. Ook het afgelopen jaar zijn de
voorverkoopadressen bezocht. De goede samenwerking wordt
bezegeld met een hapje en drankje.



Proficiat 
Prins Roy I

Proficiat 
Jeugdprins 

Shane I
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In de Anselbode van deze week leest u de artikelen van onze bassisscholen De Schatkist en
Veldhofschool. Deze konden, helaas, door plaatsgebrek niet geplaatst worden!

Carnaval 
i Egelse 2017

Vrijdag 24 februari
aanvang 17:11 uur
KOEL(E) PARTY

Zondag 26 februari aanvang 14:11 uur

Egelser Carnaval 

Dinsdag 
28 februari 

aanvang 14:11 uur
Egelse Sjoenkelt 

Maandag 27 februari aanvang 19:11 uur

Trek mit ós mit 

Socio-Projekt

Carnavalszondag 
en -dinsdag 
DJ JOSEPH

Carnavalszondag 
vanaf 20.00 uur 
DJ Roooy

Zaterdag 
25 februari 

aanvang 20:33 uur
Prinsenreceptie
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