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De redactie van d’r
Vóttekletsjer heeft het
genoegen dit seizoen
voor de 34e keer deze
carnavalseditie aan ós

Egelser gemeenschap te
mogen aanbieden.
Al vierendertig jaar
wordt dit mogelijk

gemaakt door de adver-
teerders uit Eygelsho-

ven en omstreken.
Een bijzonder woord van

dank dan ook aan alle
adverteerders.

Zonder de financiële
steun van de adverteer-
ders is het niet mogelijk
deze carnavalsuitgave

te realiseren.
Een dankjewel aan jullie  

allemaal!

Op zaterdag 11 november 2017 hebben wij het carna-
valsseizoen 2017/2018 ingeluid, met een interne ope-
ning in Bistro Socio. Eerst samen op de foto, om vervol-
gens er een gezellige avond van te maken, met de hele
Burgerlust familie. 

Een week later was het dan zover, de nieuwe heerser over Egelse
RAMON II (Pluijmaeckers) werd in een zeer gezellige Narren-
tempel geproclameerd. De kop van het seizoen was eraf en nu op
naar de rest van onze evenementen.
Damenzietsoeng, Herrenzietsoeng, Kingerkarneval, Seniorenkar-
neval, Koel(e) Party, Prinsenreceptie en de Egelser Karneval.
Evenementen die inmiddels plaats hebben gevonden of nog
plaats moeten vinden. Evenementen waar wij als KV Burgerlust
trots op zijn om die voor heel Egelse te mogen organiseren. Trots
nog meer, dat u als Vóttekletsjere va Egelse deze evenementen
waardeert en meeviert.

Het laatste evenement, wat wij voor de uitgave, van deze
34ste Vóttekletsjer, uitgedragen en gevierd hebben is, het
Kingerkarneval, met als hoogtepunt, het uitroepen van onze
Jeugdprins Kian I.

Mag ik dan U, de Vóttekletsjere va Egelse, uitnodigen om met
ons de laatste week van ‘Karneval’ in te gaan om dit geweldi-
ge evenement wat wij van onze voorouders overgedragen heb-
ben gekregen samen uitbundig te vieren. 

Tot slot rest mij, om nogmaals, onze oud prinsen Roy I en
Shane I van 2017 en hun familie heel hartelijk te bedanken,
voor alles wat jullie voor Egelse en de Burgerlustfamilie bete-
kend hebben.

Ing sjun Vasteloavend
John Prevo 

President K.V. Burgerlust

Voorwoord

Vasteloavend same,

www.burgerlust.nl
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Alaaf 
Prins Ramon II +
Jeugdprins Kian I
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Auto overdracht aan
Prins Ramon II
Prins Ramon II mocht uit handen van de heer Gouder de Beauregard de sleutels van zijn prin-
selijk voertuig in ontvangst nemen.  De schitterende foto van de prins op de auto als belette-
ringen maken het helemaal af en is verzorgd door BD-sign, van de heer en mevrouw Joey en
Shirley Geraets. Beide sponsors, namens de hele Burgerlustfamilie onze hartelijke dank.

www.burgerlust.nl
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Carnavalssjlager Zanglijsters 2018
‘Drei daag lang het allerhoegste liedje’

Hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo

Noa al die moande wachte, is het werm e zoe wiet
Het is alling mer roed, gëël, greun, wat me dan ziet
Het is de vasteloavend die uvver Egelse velt
Drei daag lang lëave vuur dan in ing anger welt

En het allerhoegste lidje zinge vuur die drei daag lang
Want wat is d’r karnaval ohne moeziek en gezang

Zinge, zinge, zinge
mit get danse en get sjpringe
Dat zörgt hei bij os vuur d’r sjpass
Wenste maar de gouwe moezziek has
Tuuntje lieger, tuuntje hoeger makt nit oet
Zing mit os mit, ja werp ’t d’r maar oet
Went v’r moeziek huure stunt vuur op d’r kóp
Vuur vange aa te zinge en huure nit mie óp

Hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo

Joa rammele mit d’r sjelleboom, of houwe op de trom
Ing solo sjpiele op gitaar, dat is och echt d’r bom
En toch dunt vuur het allerleefste zinge met de sjtum
Joa zinge, zinge, zinge, doa drient mie ganse lëëve um

En dat allerhoegste lidje zinge vuur die drei daag lang
Want wat is de carnaval ohne moeziek en gezang

Zinge, zinge, zinge
mit get danse en get sjpringe
Dat zörgt hei bij os vuur d’r sjpass
Wenste maar de gouwe moezziek has
Tuuntje lieger, tuuntje hoeger makt nit oet
Zing mit os mit, ja werp ’t d’r maar oet
Went v’r moeziek huure stunt vuur op d’r kóp
Vange aa te zinge en huure nit mie óp

Zinge, zinge, zinge (zinge, zinge, zinge)
mit get danse en get sjpringe (mit get danse en get sjpringe)
Dat zörgt hei vuur d’r sjpass (Dat zörgt hei vuur d’r sjpass)
Wenste maar de moezziek has (Wenste maar de moezziek
has)
8 7 6 5 4 3 2 1

Zinge, zinge, zinge
mit get danse en get sjpringe
Dat zörgt hei bij os vuur d’r sjpass
Wenste maar de gouwe moezziek has
Tuuntje lieger, tuuntje hoeger makt nit oet
Zing mit os mit, ja werp ’t d’r maar oet
Went v’r moeziek huure stunt vuur op d’r kóp
Vange aa te zinge en huure nit mie óp

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 Ramon II 

Jeugdprins Kian I

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

Proficiat
Jeugdprins Kian I
& Prins Ramon II

Sjunne
Vasteloavend vuur

gans Egelze!

Wöad: Johanny Lonussen • Moeziek: Ron Degens

www.burgerlust.nl



www.burgerlust.nl pagina 5D’R VÓTTEKLETSJER 2017/18

Wie iech in de gemuutlige hoeskamer op num-
mer 9 in de Brandtsjtroat rónk kiekete zoog
iech kóm get dat aa Vasteloavend deed dinke. 
Éé deel vool waal óp en dat woar ing sjtaatse
stasiefoto van d’r Ramon als Prins va Egelse.
Vuur de rès góng op ‘t moment van d’r bezuk
mieë de gedanke noa de Krismes.  
Genów passend in een hoes woa d’r Ramon
Pluijmaekers tesame mit zieng vrundin ‘t
Peggy en hun tswai kinger d’r Roel van 4 en ‘t
Celina van 14 woeënt

Wie sjteeste noen drin Ramon, wie kiekste oet
noa de Vasteloavend noen wie d’r ruëk van d’r
krisboom in hoes hingt?

Ja, vuur miech is dat gee probleem. Inne richti-
ge carnavalist vruit ziech ummer óp de
Vasteloavend. Doa kunt noen extra bei dat 
iech dis kieër Prins va
Egelse bin. 

Doe bis ja nit de ieëstje kieër Prins?

Dat sjtimt, vurrig joar woar iech LHC Prins. Dat
is de vereniging die miech aan ‘t hats likt.  Van
jóngs aaf aa han iech doa gevoetbalt, noen bin
iech doa d’r man mit de vaan bij LHC5. 
Nit te vergeëte is dat iech íng helf ummer mit
dón, of ‘t sjpel noen wal of nit durch geet, de
dreide helf weëd ummer gesjpild en iech bin
ummer d’r bei. Die helf weëd zoegaar of graat
benut went iech Roda gezieë han. 
Da gunt vier al joare mit d’r groetste groep oet
gans Vastelaovend vierende umgeving, d’r LHC
groep mit. Dat Prins zieë woar ing ónvergeëteli-
ke beleëving. Iech roan ‘t gidderinne aa. 

Doe lieëts miech hij ‘t fotobook zieë, doa
sjteeste drin als Prins Uhm d’r Ieëtsjte.

Ja dat sjtimt, dat is miene bijnaam, iech sjtòn
bekent ónger d’r beinaam “d’r Uhm”. Deë naam
han iech geórve van miene pap, dat is d’r Harry

Pluijmaekers, mieng mam is ‘t Lenie. En miene
pap had ‘m werm van ziene pap.  Miene opa
woar d’r ieëtsje Uhm in de familie. Ozze
zoon, d’r Roel, is op ‘t moment d’r klinge
Uhm. 

Doe bis noen twieë joar hingeree Prins,
is diech dat nit get vöal?

Nee, dat sjtimt trouwens nit gans. Um pre-
cies te zieë, iech bin twieë moal prins in 13

mond. Doabei han iech van esjgoonsdig bis d’r 

18e november rouw gehad. Also al mit al vilt dat
noch al tsemlig mit.  Doa bei kunt och noch ins
dat de tiet als Prins Uhm nit zo vol mit termiene
woar geduid wie de tiet van d’r Ramon d’r twie-
ëde dat zal zieë. Also, ‘t mieëtse mót noch
kómme.

Haste al ing orde veëdieg ligge?

Joa, kiek hij hingte aan de moer.  Op ‘t oranje-
vlak zieste miech als actieve voetballer, mit der
LHC bol en ‘t oad Kirksjke. Mit natuurlik de
wapens van Egelse en de Burgerlust. Vier hant
‘m zellever, mit get professionele hulp gemakt.
Heë is gans sjön woeëde. Kanste d’r vuur zörge
dat de orde in d’r 
Vóttekletsjer
weëd aaf-
gemo-
ald?

Joa, vier zette ‘m bij dieng foto.
Noen noch effe get angesj, wat deeste wenste
graat nit prins bis?

Iech bin elektricien en wirk al twintig joar vuur
de firma Homij. Dat is ee groeët bedrief mit ver-
sjillende vestiginge in ‘t land.

Went inne diech noch get zaage of vroage wilt,
wie kente dat doeë?

Gidderinne ken miech inne e-mail sjikke, mie
adres is uhm@home.nl

Mercie vuur dieng tiet en d’r gastvrije ónt-
vangs. 
Um aaf te sjleete: Has’te nóg inne wunsj?

Joa, natuurlik, iech hoap wie giddere Prins op
sjun weer bij d’r groeëte Egelser Vastelaovends

Tsóg . Dat gidderinne zich kostelik amuseert en
dat d’r tsóg vuur ing kieër langs ós

Rezidents trukt.

Alaaf.
Prins Ramon II

Ramon II

Twieë moal Prins te zieë i Egelse..



ALAAF Ramon II
ALAAF Kian I
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‘Daag leef luu va Egelse!’ Het heeft lang
geduurd, maar nu mag ik mij eindelijk aan
jullie voorstellen. Kian Janssen is de naam.
Als tweede zoon van Maurice en Claudia
Janssen geboren op 21 november 2005 in
het ziekenhuis te Heerlen. Daarna snel
met mijn

ouders 
mee naar de
Schouffertsweide 20 in Eygelshoven ge-
gaan, alwaar ook mijn prinselijke residen-
tie is. U ziet, ik ben ‘inne richtige Egelser
jóng’. Nu denkt u als trouwe lezer van d’r
Vóttekletsjer wellicht, hebben we dat niet
al eens eerder gelezen? Nou, dat klopt
deels. In 2015 had mijn broer Owen name-
lijk de eer om Jeugdprins van Eygelshoven
te zijn. 

Als 
vierjarig man-
netje mocht ik naar Bs. De Schatkist, hier
in Eygelshoven. Later heb ik de overstap
naar SBO Arcadia in Kerkrade gemaakt.
Die school ga ik, naar het zich nu laat uit-
zien, dit jaar verlaten. Waar ik daarna
naartoe ga of wat ik graag wil, dat weet ik
nog niet precies. Tenminste, heel graag
zou ik ooit gaan keepen voor Roda, maar
pap en mam vinden toch echt dat ik daar
niet al mijn geld op mag inzetten. Dus blijf
ik zolang maar mijn best doen op school
en hoop ik erop dat ooit dat moment komt
dat Roda iets in mij ziet. Momenteel keep
ik bij SVN in Nieuwenhagen op het JO13
elftal (vroeger noemde men dat de D1).
Daar train ik twee keer per week en speel
ik op zaterdag een wedstrijd. Op zondag
heb ik nog een extra training op de kee-
persschool. Pap en mam zijn mij daar erg
dankbaar voor. Pap omdat dit vroeg
opstaan betekent, mam omdat dit de vier-
de ‘voetbalwasmand’ in de week betekent.
Afgelopen seizoen werden we kampioen,
dat was me een feestje. Daar kwam een
andere kant van mij boven. Af en toe stunt

ik namelijk een beetje graag. Soms met de
step, maar dit keer op het voetbalveld.
Gevolg was een ellenboog uit de kom.
Daar ben ik inmiddels twee keer aan
geopereerd. Ik heb dan ook besloten om
als Jeugdprins boven op die praalwagen
maar niet te gaan stunten, want wie wil er
nu een Jeugdprins in het gips meeslepen
die drie dolle da-
gen? 

Naast 
het zelf voet-
ballen en het dromen van een profcarrière,
ga ik ook heel graag naar voetbal kijken.
Samen met pap, mam en Owen heb ik een
seizoenskaart van Roda. Met het hele
gezin maken we daar iedere keer een
gezellig uitje van. Als Roda daar nou ook
eens wat vaker aan wilde bijdragen, maar
ach: ‘het blijft toch je cluppie he!’ En alsof
dit nog niet genoeg voetbal is, kan ik ook
nog genieten van een potje voetbal op de

Playstation. 

Nu denkt u vast, die jongen doet niks
anders dan voetballen, maar dat is niet zo.
Als ik thuis ben ga ik graag naar buiten.
Hier stunt ik vaak een beetje met mijn
step. Naar school ga ik altijd op de fiets,
helemaal naar ‘Sjpekhei’. Als ik mijzelf zou
moeten omschrijven zou ik mij dan ook
omschrijven als een sportieve jongen. Ook
heb ik op Youtube een eigen kanaal waar-
op ik vlog, Kian Janssen genaamd. Voor de
kenners, wellicht leuk om daar eens een
kijkje te nemen.

Ook gaan we als gezin jaarlijks minimaal
één keer op vakantie. In het verleden had-
den we een eigen caravan en een stand-
plaats op de camping. Maar doordat
Owen en ik op zaterdag nog tot laat in de 

middag moeten voetballen, loont
het zich niet meer om daar ieder

weekend heen te rijden. De
laatste jaren hebben we de

zon opgezocht, meestal in
Spanje. Zo zijn we in de
herfstvakantie nog in
het stadion van Bar-
celona geweest om
daar naar een wed-
strijd te gaan kijken.
Komende zomer
gaan we voor het
eerst naar Turkije.  

Soms vragen pap en
mam mij een handje te
helpen. Zo ben ik al vaker met
pap mee geweest naar zijn werk.
Hij heeft een eigen bedrijf, Profi XL
genaamd. Dus als u een goede stukadoor
nodig heeft of iemand die vloeren kan leg-
gen en de muren kan spuiten, ik weet
wel iemand! Mam heeft ook een
eigen bedrijf, BBA (begeleiden bij
afvallen). Samen hebben mijn
ouders een bedrijfspand aan de
Tunnelweg 108A te Kerk-rade. 

Nu denkt u vast wat een gezon-
de jongen is die Kian, maar ook
dat klopt niet helemaal. Ik eet
namelijk het liefst pizza, friet en
lasagne. Ook snoep ik erg graag en
geloof het of niet, het liefst drink ik kof-
fie. Als kind heb ik veel last gehad van een
koemelkallergie en waarschijnlijk heb ik
uit die tijd wel een voorliefde voor bittere
smaken overgehouden. Maar dit compen-
seer ik dan wel weer een beetje. Ik drink
namelijk helemaal geen prik en geniet
meer van een sapje. Dit komt dan weer
goed van pas als ik mam een dagje help
op het werk. 

Zo mensen, nu weten jullie al heel wat
meer van mij. Maar voor ik afsluit wil ik
jullie nog even wijzen op mijn medaille.
Super is die geworden, vinden jullie niet?
De bal en de keepershandschoenen begrij-

Vrijdag 9 febr open va 12 uur; feestavond vd Spaarclub va 19 uur

Zaterdag 10 febr open va 9.00 uur

Zondag 11 febr OPTOCHTTREFFEN va 12.00 uur

Maandag 12 en dinsdag 13 febr open va 15.00 uur 

Woensdag 14 en donderdag 15 febr open va 12.00 uur

Vrijdag 16 febr open va 12.00 uur      

en va 17.00 uur vis eten (Haringhappen)

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

pen jullie wel en ook de controller van de
Playstation is wel duidelijk. Maar één bij-

zonder detail wil ik jullie toch graag
even uitleggen. Zien jullie dat heldere

sterretje in het midden? Dat is oma.
Zij is helaas niet meer bij ons, maar

op deze ma-
nier 

draag 
niet alleen ik,

maar iedereen die mijn orde
krijgt oma een beetje met
zich mee en kan zij ook
genieten van haar klein-
zoon als ‘Jeugdprins van
ós Egelse’! 

Ik hoop met u allen een
fantastisch carnavalssei-

zoen van te mogen maken!

Drei moal alaaf, 
Jeugdprins Kian I

Jeugdprins Kian I 2018
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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 11 febr t/m donderdag 15 febr.
GESLOTEN

Vrijdag 16 febr.
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 9 febr geopend v.a. 15.00 uur
Zaterdag 10 febr geopend v.a. 15.00 uur
Zondag 11 febr geopend v.a. 12.00 uur
Maandag 12 febr geopend v.a. 15.00 uur
Dinsdag 13 febr geopend v.a. 15.00 uur
Woensdag 14 febr. 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

A
M

K
R

E
U

T
Z

A
D

M
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T

R
A

T
IE

S
 V

.O
.F.

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

Burgerbelangen wenst de KV Burgerlust en
alle Eygelshovenaren een fijne carnaval toe!

tel. 045-5352992

www.kapsalonjanine.nl
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Op vrijdag 9 februari 2018 varen de
PungelKus voor de 11e 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 inwendige mens versterkt. Vervolgens
worden de PungelKus uitgezwaaid door ‘huilen-
de’ achterblijvers. Pastoor Heemels zal de roem-
ruchte Pipowagen aan de pastorie zegenen voor
een behouden vaart en sluit dit af met ‘kaffe en
vlaam’.
Twee ketelbinkies varen traditioneel mee om
ondersteuning te bieden van de dames bij het
betreden en verlaten van de Pipowagen en
natuurlijk ook om te proeven of het gerstenat
‘in goede conditie’ is voor de komende carna-
valsdagen. Op de foto de dames in hun
prachtige nieuwe outfit.

De KV
Burgerlust heeft

een eigen wimpelvlag
(afmeting 200x70 cm ) welke

met de Karneval als mooie versiering
dient van uw vlaggenmast.

Wilt u in bezit komen van deze vlag? Voor
slechts euro 39,99 kunt u deze bestellen bij

onze secretaris via het contactformulier of bij
APS Groep Eygelshoven.

Ing sjun Carnaval
en 
3 x Alaaf!

WOENSDAG 21 MAART:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Ons Kerkrade LIJST2

De Burgerlustfamilie 2018..

1x11 joar PungelKus in het nieuw

www.burgerlust.nl

ALAAF Ramon II
ALAAF Kian I
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Laurastraat 51 Eygelshoven
☎ 5351777  Benly@home.nl

Proficiat Prins Ramon II +
Jeugdprins Kian I

Vier wunsje uch inne sjunne carnaval

Pierre Jongen 3x11 jaar lid
Pierre Jongen werd op 11 november 2017
gehuldigd voor zijn 3x11-jarig lidmaatschap.
In al die jaren heeft hij zich ingezet voor de
totstandkoming van d’r Vóttekletsjer en net
zolang ook voor het verzorgen van de berich-
ten in de media en het drukwerk.

Daarnaast zit hij al 15 jaar in de artiestencom-
missie waarvan de laatste twee jaar als kartrek-
ker van de commissie. 
Ook aan de de totstandkoming van de 2e uit-
gave van D’r Prins va Egelse heeft hii een grote
bijdrage geleverd.

Pierre heeft tevens zijn bijdrage geleverd bij de
organisatie van het 7x11 en 8x11 jarig jubileum
als ook bij de uitreiking van de Orde van de
Gulden Humor in 1998 en nu ook in 2018.
Tot slot is Pierre lid van de sponsorcommissie.
Hij zorgt ervoor dat de sponsoren gepresenteerd

worden in de media en tijdens de evenementen
van de Burgerlust. 

De Burgerlustfamilie feliciteert Pierre van harte
met zijn 3x11jarig jubileum.

Dankwoord
ex-prins

Roy I
Wanneer ik terugdenk aan de tijd als Prins
van Eygelshoven verschijnt er een brede lach
op mijn gezicht en zie ik al die geweldige
momenten weer voor me. Beginnende met
‘’de vraag’’ van Gideon Wetzelaer en het ori-
ënterend gesprek met de Prinsencommissie
en de President te Huize Wetzelaer, waarbij
na afloop simpelweg de hand werd geschud
en duidelijk was dat ik met grote trots in
Carnavalsseizoen 2017 ging regeren over het
Vóttekletsjereriek.

Een hele klus kan ik jullie zeggen! Haha nee
hoor, de tijd vliegt voorbij van proclamatie tot
abdicatie, van een bezoek aan de Hambos tot
de carnavalsavond van de Kabouters, van de
heren/dameszitting in Eygelshoven tot het
stratencarnaval in Rodenkichen, van KVL-fina-
le tot Gulden Humor enz. en laat ik vooral alle
andere carnaval events van de Burgerlust niet
vergeten. Ik heb genoten! Burgerlust en heel
Eygelshoven bedankt! Ongelooflijk hoe dit
dorp mij een geweldig carnavalsseizoen heeft
kunnen bezorgen. 
Dit jaar mag Ramon II volop genieten en her-
inneringen opbouwen. Herinneringen die
alleen een ex-prins bezit. Ramon, ik wens jou
net zo’n geweldig seizoen toe als ik heb gehad
en ik hoop dat ook jij heel veel bijzondere
mensen uit Eygelshoven en daarbuiten mag
leren kennen.
Dan wil ik nog graag een aantal mensen in
het bijzonder bedanken. Aftrappen wil ik met
mijn  Adjudant Noppie! Top dat jij bij elke
plicht aan mijn zijde stond. Nop, nogmaals van
harte bedankt! Natuurlijk mijn ouders, zusjes
en de rest van de familie en vrienden die ik zo
nu en dan van hun vrije avond/dag heb
beroofd. Ook een speciaal dankwoord voor
Sjpriets 11! Mede dankzij jullie ben ik een
echte 'carnavalsgek' geworden.

Ramon, geniet van de tijd die gaat komen,
want voor je het weet is
die voorbij! We komen
elkaar zeker ergens te-
gen in Eygelshoven. Tot
dan, Alaaf!

Ex-prins 
Roy I 2017
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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

Max Boermans geïnstalleerd als
nieuw lid van de Burgerlust
Sjtielle

Sven van Bergen Hofzanger KV
Burgerlust

Claudia Janssen geïnstalleerd
als nieuw lid van de PungelKus

Dave Lebens geïnstalleerd als
nieuw lid van de Burgerlust
Sjtielle

Maurice Janssen geïnstalleerd
als nieuw lid van de Raad van
Elf

Tijs Tans 1x11 jaar lid van d’r Prinse Road Egelse Roy Hopman opgenomen als nieuw lid bij d’r Prinse Road Egelse

Shane Cohnen opgenomen als nieuw lid bij d’r Prinse Road Egelse
Jos Kleijnen bedankt voor de jaren als lid van de Raad van Elf.

Yannay Hoeppermans Tanzmariechen

John Vanderheyde nieuw lid van de Prinsevader commissie.

Mejuffrouw Hoeppermans nieuw lid Dans- en Showgroep
Burgerlust

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 Ramon II en 
Jeugdprins Kian I

vier wunsje dich ee sjun
carnavalsseizoen

Iris van Haaren 5 jaar lid

Bij de Dans- en showgroep
Burgerlust wordt traditioneel
het eerste jubileum gevierd
met een 5-jarig lidmaatschap.
Voor Iris van Haaren is het dit
seizoen zover dat zij haar eer-
ste kroon kan zetten voor de
jaren dat zij met volle overga-
ve de evenementen van de
Burgerlust mede glans heeft
gegeven. Als Burgerlustfa-
milie zijn wij allen apentrots
Iris in ons midden te hebben
en feliciteren haar van harte.

Piet bedankt!
Vanaf dat de Burgerlust in 1948 een vlag heeft, zijn er leden
binnen de vereniging geweest die de eer hebben gehad om de
standaard te mogen dragen. De vaandeldrager gaat de vereni-
ging voorop en geeft daarmee aan dat de Burgerlust zijn
opwachting maakt. Meer dan 22 jaar heeft Piet Kok de stan-
daard van de Burgerlust gedragen. Daarnaast heeft Piet vele
jaren de jeugdelvenraad begeleid en er mede voor gezorgd dat
zij er goed gekleed opstonden. Ook bij het opbouwen en afbre-
ken van de zaalaan-
kleding bij de eve-
nementen was Piet
steeds van de partij. 

Piet, namens de
hele Burgerlust-
familie danken wij
jou voor van harte
voor de vele jaren
dat jij voor de 
Burgerlust paraat
hebt gestaan.

www.burgerlust.nl

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

Wij wensen iedereen fijne
Carnavalsdagen! 

Alaaf Ramon II en Kian I

Met 20 jaar ‘autowerk ervaring’
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’t Socio wunsjt 
uch inne
geweldige 
vasteloavend
3x 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 accessoires in huis hebben?
Dat.. ons ‘eigen personeel’ UW COMPLEET 

TEGELWERK kan verzorgen?

Wij zijn gesloten van
zaterdag 10 februari

t/m maandag 
19 februari 2018

Proficiat Jeugdprins Kian I

Proficiat Prins Ramon II

Van Geijn assurantie BVVan Geijn assurantie BV

045-5285878 
06-54280700 

www.paulvangeijn.nl

Proficiat 
Prins Ramon II

Jeugdprins Kian I

Dit seizoen viert Gijs Vercouteren zijn 1x11-
jarig lidmaatschap van de Raad van Elf. In de
jaren dat Gijs lid is van de vereniging heeft hij
zich in het bijzonder ingezet voor de
Seniorencarnaval. Alle facetten die deze
avond in zich heeft stemt Gijs met de andere
verantwoordelijken zorgvuldig af.  
Zo verzorgt hij mede de voorverkoop in
Landgraaf en in Eygelshoven.  
Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het
programma van de Kindercarnaval. Net als bij
de Seniorencarnaval zorgt hij ook hier dat
voor de Kindercarnaval alles goed is afge-
stemd. 
Gijs is tevens lid van het dagelijks bestuur, als
2e secretaris.
Gijs, namens de hele Burgerlustfamilie felici-

teren wij jou van harte met jouw eerste jubi-
leum bij de vereniging.

Gijs Vercouteren 1x11 jaar lid

Prins Frits I
K.K. de Bossen

Prins Ron III
LHC

Prinsengalerij
Eygelshoven

Industrieterrein ‘De Horsel’ (173)
Thermiekstraat 18a
6361 HB Nuth
T 045-577 80 58
F 045-577 84 12
I www.kisnv.nl
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Bart v. Slobbestraat 17
6471 WV Eygelshoven (Kerkrade)

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

Proficiat Ramon II 

Proficiat Jeugdprins Kian I

Prins Roy I Hopman mocht uit handen van
President John Prevo zijn drinkbeker in ont-
vangst nemen welke is aangeboden door
onze Beschermheer Fred Leuven.

Jeugdprins Shane I Cohnen mocht even-
eens de drinkbeker van de Beschermheer
Fred Leuven in ontvangst nemen van
President John Prevo .

Als lid van D’r Prinse Road Egelse en altijd
aanwezig voor ondersteunende werkzaam-
heden in d’r Narrentempel van de
Burgerlust mocht Dylan Frings de Fred
Leuven Orde in ontvangst nemen.

Als lid van D’r Prinse Road Egelse is Steffen
Schneiders actief op velerlei gebied binnen
de vereniging en mocht daarvoor als extra
aanmoediging de Fred Leuven Orde in ont-
vangst nemen.

Al enkele jaren is Joey Geraets actief als Lid
van de Raad van Elf en maakt hij zich op
velerlei gebied verdienstelijk zoals de
artiestencommissie, drukwerk, public rela-
tions, medailles en nog veel meer. 

Directeur Noud Krasovec van het Socio
Project ontving het Zilveren handje voor de
gastvrijheid en ondersteuning die de vere-
niging geniet tijdens haar evenementen. 

Vele jaren heeft Ton Damen met veel zorg
de functie van penningmeester vervuld.
Daarnaast was hij contactpersoon voor de
prinsen. Voor zijn vele werk voor al die
jaren ontving Ton het Gouden handje.

Het boek D’r Prins va Egelse werd uitge-
reikt door de President van D’r Prinse Road
Egelse Thomas Richter aan Prins Roy I
Hopman..

Eveneens mocht ook Jeugdprins Shane I
Cohnen het boek D’r Prins va Egelse van de
President van D’r Prinse Road Egelse
Thomas Richter in ontvangst nemen.

Een van de hoogtepunten op carnavalszondag is de sleuteloverdracht door onze burger-
meester de heer Jos Som. Op een voortreffelijke wijze weet hij elk jaar weer met veel
humor aan de sleuteloverdracht een bijzondere tint te geven. Dit wordt door de aanwe-
zigen en de Burgerlust zeer op prijs gesteld.

Burgemeester Jos Som benoemd tot Pre-
sident van alle Eygelshovense vereniginge
en ‘kijkt daar helemaal van op!’

En wat vinden jullie van mij ‘Tim Wijers’ als
‘Soldaat van Egelse’ waak ik over de
gemeenschap.

Een ‘rits’ entreekaarten van Roda JC voor
Jeugdprins Shane I om al zijn vrienden mee
te nemen.

11 jaar als adjudant van de Prins mocht
Norbert (Noppie) Hoeppermans  een pla-
quette uit handen van President John
Prevo in ontvangst nemen.

Sleuteloverdracht Laethof 2017

Wilt u volgend jaar in de Vóttekletsjer adverteren ?
Dat kan natuurlijk! Vraag informatie via:

info@burgerlust.nl

Hoesorde KV
Burgerlust 2018
De hoesorde van de KV Burgerlust omvat de thema’s carna-
val en het mijnverleden in ós Egelse.
Bovenin staat de toren van het oude kerkje met rechts daar-
naast het 55-jarig bestaansfeest van de carnavalsbond het
SLV.  Hierna volgt de mijnschacht, het houweel van de cere-
moniemeester van de Burgerlust. Tieske was het symbool van
de Gulden Humor in 1998. De uitreiking van de orde van
Gulden Humor vindt na 20 jaar in 2018 wederom in
Eygelshoven plaats. Onder Tieske de elektrische centrale en
koeltoren van de mijn Julia. En die zijde eindigt de orde met
het snoepje dat tijdens de carnavalsoptocht wordt uitge-
strooid.
Links naast het oude kerkje het mijnpaard zoals dat ingezet
werd in de mijn Laura. Daarna het Socio Project d’r Narren-
tempel van de Burgerlust gevolgd door het carnavalsmasker.
In het verleden heeft de vereniging ook een Prinsengarde
gehad waarvan de koperen helm is afgebeeld. Zo ook was er
in het verleden een klaroenenkorps wat later is transformeert
naar een fanfarecorps, vandaar de muzieknoot en de trommel.
Tot slot aan de linkerzijde de scepter van de prinsen en “d’r
sjluutel va Egelse” zoals die wordt uitgereikt bij de sleutel-
overdracht op carnavalszondag door onze burgervader de heer
Jos Som.
Een pin van de hoesorde is tijdens de evenementen van de
Burgerlust te verkrijgen bij de bonnenverkoop.

TIMMERBEDRIJF
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Proficiat
Ramon II &
Jeugdprins Kian I

Ook om 
pijnloos 

de optocht 
te lopen

Wij zijn gesloten van 
13 t/m 16 februari

Wij feliciteren prins Ramon II
en jeugdprins Kian I

Alaaf!!!

Dé steunzool specialist!
Voor alle voeten

LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS

ALAAF Ramon II

ALAAF Kian I
ALAAF Ramon II

ALAAF Kian I

Vasteloavend tsesame!
www.kerresgroep.nl

Al 40 jaar uw occasiondealer
•Reparatie & onderhoud • Garantiewerkzaamheden
•Airco-onderhoud • Bandenservice • Ruitreparatie

Reeweg 112 • Landgraaf 

045-5321810
www.autoquadflieg.nl



Op zondag 19 februari 2017 ging mijn wens in vervulling en
werd ik uitgeroepen tot Jeugdprins van Eygelshoven als
Jeugdprins Shane I van de KV Burgerlust. De dagen die daar-
op volgden heb ik mogen genieten van heel veel moois. Het
allermooiste vond ik toch wel de optocht van Eygelshoven. 
Ik heb genoten van alle mensen langs de weg, van alle mooie
zittingen die ik mocht bijwonen en van alle bezoeken die ik heb
gebracht samen met KV Burgerlust en natuurlijk Prins Roy I. Een
van de hoogtepunten vond ik de sleuteloverdracht samen met

onze burgervader Jos Som. Daarnaast was ik blij om zo veel han-
den te mogen schudden op onze Prinsenreceptie. Een ieder die
hier aanwezig is geweest, wil ik dan ook hartelijk bedanken.
Heel mooi waren de 3 dolle dagen die helaas veel te snel voor-
bij zijn gevlogen. Wij hebben natuurlijk veel geluk gehad met
het goede weer tijdens deze 3 dolle dagen op een buitje na op
Carnavalsmaandag. Die dag heb ik vanaf de Markt in Kerkrade
mogen kijken naar de “Grote Optocht” van Kerkrade met deel-
name van veel groepen uit ons eigen Eygelshoven. Op
Carnavalsdinsdag heb ik mogen genieten van Egelse Sjoenkelt,
dat voor de eerste keer georganiseerd werd. Aan het einde van
die avond kwam voor mij het moeilijkste gedeelte namelijk het
aftreden als Jeugdprins Shane I. Ik wil dan ook iedereen bedan-
ken die deze droom voor mij mogelijk heeft gemaakt, met name
mijn sponsoren waardoor ik hele leuke dingen heb kunnen en
mogen uitgooien tijdens de optocht. Natuurlijk ook een dank-
woord voor de KV Burgerlust familie die de Carnaval in
Eygelshoven organiseert. Een special woord van dank voor mijn
begeleiders Frans Merken en Noppie Hoeppermans. Tevens een
woord van dank voor Piet Kok en natuurlijk Barry van Hoof die
mij begeleid hebben tijdens de optocht. Natuurlijk wil ik ook
mijn ouders en familie bedanken dat zij mij de kans hebben
gegeven om deze bijzondere tijd te kunnen meemaken. Mocht
ik nog iemand vergeten zijn, dan bij deze alsnog hartelijk dank
voor deze mooie tijd. Ik wens de nieuwe Prins en Jeugdprins
dezelfde onvergetelijke tijd toe die ik zelf heb mogen beleven. 

Groetjes en drie keer Alaaf,
Ex- Jeugdprins Shane I

Doa bin ich da werm ins leef luu! Elf joar is et
gelije dat ich prins va Egelse woar. Die ieëtsj-
te joare veulde et nog zoeë frisj. Maar mit de
joare wenste der ummer mieë aan datste
ginne prins mieë bis en kriet de Vasteloavend
werm zie oersjprunklich karakter, al bliefst
doe via der Prinseroad en als redactielid van
der Vóttekletsjer waal nauw verbonge aan de
Burgerlustfamilie. 

Elf joar, ing ganse tsiet in ee miensjeleeve,
maar umgevloage. Van ‘jonge god’ noa
getrouwde man van ing fantastische vrouw en
pap van twieë geweldige jongens, der Finn en
der Owen. Veer kier verhoesd, ee gans sjtuk
mieë van de welt gezieë, gans get ervaringen
rieker en af en tsow ing illusie ermer. Veul nui
luu moage liere kenne en helaas van angere
aafsjeed motte numme. Mer noe, noe maag ich
nog gans efkes elf joar teruuk mit uch.  

Et woar ing tsied nog vuur der crisis. Et durp
telde nog ee sjtuk of tiën kroege die nui oape
woare. Der miensj koëd nog keeze woa ee glaas

beer gedronke woëd. Op der vriedig vuur de
Vasteloavend doogte vier jonge gasten ozze
best um et Parkoers van der tsog al te verken-
ne en da in gidder kroeg ee (of ee paar) van die

glaazer te preuve. Maar mit de Vasteloavend
zelf, da woëd gekoaze um saame te viere in
ozze Narretempel. Dat is da och etgeen woa ich
mit de meeste sjpass op tseruuk kiek. Ich wool
inne prins zieë onger de luu, mit de luu en vuur
de luu. Dat is och wat ich in die tsiet en och
dernoa nog regelmatig teruuk gekriege han:
‘Doe amuseerdetst dich mit giddere, oad of
jonk, krank of gezonk en erm of riek.’ Wiër dink
ich uiteraard och tseruuk aan inne fantastische
tsog, et weer woar deë daag manjefiek! De luu
sjtonge rijendiek langs der weeg en genoate
van aal wat passeerde. Och de veule zitsungen,
bezeuksjkes die vier hant aafgelaag en de
oetsjtapjes noa onger aangere Rodekirchen
sjtunt in mie geheugen gegrift! Es prins woar
ich et middelpunt. Gidderinne zoog dich sjtoa,
woal effe mit dich kalle, effe an dich zitte, inne
mit dich drinke en wool dich , in de vorm van
ing pin op de bros, oetdraage. Och herinner ich
mich der daag dat et nui ophoëd. Der
Carnavalsdiensdig mit de nit te vermijden abdi-
catie. Wie gek et och klinkt, och dat woar ee
topmoment.  

Noe, elf joar later, kiek ich mit veul plezeer
teruuk op die tsied en realiseer ich mich dat die
echt vuurbij is. Kiekend noa de komende
Carnaval, vroag ich uch dan och allemoal um
vuural te geneete, want realiseert uch: ‘Och dis
tsiet kunt nit mieë teruuk!’ 

Rest mich um os huidige hoëgheede juus zoene
sjunne tsied tow te wunsje es wie ich destieds
han gehad en uch allemoal nog ing letste kier
te bedanke vuur ee fantastisch prinsejoar dat
ich saame mit uch, noe elf joar gelije, han
moage beleëve. Weë wit treffe vier os och dit
joar waal werm tijdens die knatsjgekke daag
en kieke vier tsezaame mit inne knipoog teruuk
op die sjun tsiet i 2007. 

Egelse ALAAF,
Prins Roger II 2007 
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Allemaal
bedankt,

…Elf joar later… Roger II 2007

Koetsche
Gruuskes 

Zoals al vele jaren het geval is maken op
‘Vetdonesjdig’ de Auw Wiever van de Grönsjtroat,
ook wel de Koetsche Gruuskes genoemd, een pits-
stop in Egelse, om daar onze Prins en Jeugdprins

va Egelse te eren met hun prins-
schap.
Aanstaande donderdag 8 febru-
ari is het weer zover. Rond de
klok van 13.00 uur zullen de
dames van de Grönsjtroat de
Burgerlust wederom vereren
met een bezoek. De aankomst is
gepland op het Horecaplein
aan de entree van de Bistro.
Blijft nog het feit te vertellen
dat de Burgerlust dit jaar geen
medailles meer uitreikt aan de
dames  maar ordes. Mót effe
gezaat zieë.

Prins  Roy I wordt gedecoreerd.

Jeugdprins Shane 1 wordt gedecoreerd.
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Zondag 11 februari
OPTOCHT EGELSE
Vertrek 14.11 uur

Vanaf Bongartstraat

In de Anselbode van deze week leest u de artikelen van onze bassisschool de Veldhof. 
Deze konden, helaas, door plaatsgebrek niet geplaatst worden!

Carnaval 
i Egelse 2018

Vrijdag 9 februari
aanvang 17:11 uur
KOEL(E) PARTY

Zondag 11 februari aanvang 14:11 uur

Egelser Carnaval 

Dinsdag 
13 februari 

aanvang 14:11 uur
Egelse Sjoenkelt 

Maandag 12 februari aanvang 19:11 uur

Trek mit ós mit 

Socio-Projekt

Carnavalszondag 
en -dinsdag 
DJ JOSEPH

Carnavalszondag 
vanaf 20.00 uur 
DJ Roooy

Zaterdag 
10 februari 

aanvang 20:33 uur
Prinsenreceptie
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Einzelgänger


