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Een jaar is weer veel te snel voorbij en de Vasteloavend
staat weer voor de deur. Het was druk in het Vótteklets-
jere riek beter gezegd zeer druk. Na een geslaagde ope-
ning van het seizoen op de 11de van de 11de ging het van
het ene naar het andere evenement, Verentreffen, Egelser
Prinsenbal en St. Nicolaas om maar een weekend te noe-
men. Het hoogte punt van dit weekend was het uitroepen
van onze nieuwe Prins FLORIAL I die op een zeer ludieke
manier geproclameerd werd.

En dan het daarop volgende weekend het uitreiken van de hoog-
ste Carnavalsonderscheiding van Limburg,  de Gulden Humor aan
Frans Timmermans door de Samenwerkende Limburgse Vasteloa-
vendsverenigingen. Een feest om nooit te vergeten, alleen al om
de honderden complimentjes, die de Burgerlust tijdens en na het
feest mocht ontvangen. 
Het nieuwe jaar neemt zijn aanvang, met de Damenzietsoeng en
de Herrenzietsoeng, evenementen, die de Narrentempel op zijn
grondvesten laat trillen. Complimenten aan de bezoekers, van
beiden zittingen, die het Carnaval niet zijn vergeten te vieren.

Het laatste evenement, wat wij voor de uitgave van deze 35ste
Vóttekletsjer uitgedragen en gevierd hebben, is het Kingerkar-
neval, met als hoogtepunt, het uitroepen van onze Jeugdprins
JELLE I. En dat te midden van honderden kleine Vóttekletsjerkes
die deze middag voor geen goud van de wereld willen missen.

Nu moet het echte Carnavalsfeest nog beginnen, Seniorenkarne-
val, Pungelkus dag, Koel(e) Party, Prinsenreceptie, de Sleutel over-
dracht in de Laethof, de Optocht georganiseerd door het Optocht
Comité, de Egelser Karneval en Egelse Sjoenkelt, met als hoogte-
punt de afsluiting, het aftreden van onze Prinsen.

Graag wil ik nog van deze gelegenheid gebruik maken om onze
ex-prinsen RAMON II en KIAN I van 2018 en hun familie, heel
hartelijk te bedanken, voor alles wat jullie voor Egelse en de
Burgerlustfamilie betekend hebben.

Rest mij alleen nog, U allen in naam van onze Prins 
FLORIAL I, Jeugdprins JELLE I en de gehele Burgerlust-
familie uch ing grandioze Vasteloavend te wunsche.

John Prevo 
President K.V. Burgerlust

Voorwoord

Vasteloavend same,

Dit seizoen is het precies 11 jaar geleden
dat de dames van de Elveraad er op uit
trekken en hun eigen middag hebben.
Sinds enige tijd met  hun eigen opvallen-
de, door de handige mannen opgeknapte
“pipo-wagen”, de trots van de Burgerlust.
Op deze gezellige middag/avond verheu-
gen de dames zich al maanden.  Ieder jaar
wordt er weer iets ludieks bedacht om in
verschillende cafés in en rondom Eygels-
hoven, sjpass en plezeer te hebben, vaak
vooraf gegaan met een bezoekje aan
meneer pastoor en afgesloten met de
Koele Party. Dit jaar is de groep uitgebreid

met 2 nieuwe dames, die ook in de nieu-
we kledij present zullen zijn. En de dames
voeren natuurlijk ook achter de schermen
serieuze taken uit, zoals kassabezetting,
begeleiden Dans- en showgroep, opruim-

en schoonmaakwerkzaamheden, herstel-
len van kleding/prinsenpak. Etc. 

We hopen er ook dit jaar weer een super-
gezellige dag van te maken.

Pungelkus 1 x 11 jaar on tour!
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6e Parkstad Verentreffen i Egelse

Voor de 6e keer vond het Parkstad veren-
treffen dit keer plaats in d’r narrentempel
van de KV Burgerlust, het Socio Project.
Het Parkstad Verentreffen is een door
Marleen Mols e.a. georganiseerd evene-
ment nu in samenwerking met de KV
Burgerlust. 

Veel carnavalsverenigingen uit de regio
en ver daarbuiten ontmoeten elkaar tra-
ditiegetrouw op dit Parkstad Verentref-
fen. 
De ruim 700 toeschouwers hebben in
een 4,5 uur durend programma kunnen
genieten van een keur van artiesten,
zoals: ‘t Vlaegelke, Lola Lee, Katja, Spik
en Span, Vee en Dee, Veer Plezeer, Ruud
en Ruud, Frans Croonenberg, Roy Selder,
Marleen Mols, Gwen Dohmen, Roger

Peters, Mario, Patrick Pesch, Reënboag-
kloeb, Ken en Bob, Thierry en sjtom toe-
val, Prinseroad Schaesberg, ’t Klinke

Neet, dansmarieke Alice de Ruiter en de
Dans en showgroep Burgerlust.

Vaandeldrager Burgerlust: John Honig
Het is nu een jaar geleden dat John
Honig officieel benoemd is als vaandel-
drager bij de KV Burgerlust. Na een bel-
letje door de President van de KV
Burgerlust John Prevo hoefde John Honig
zich niet lang te bedenken om deze ere-
taak op zich te nemen. Zijn eerste optre-
den was tijdens de Herrenzietsoeng in
2018. De bedoeling was bij de Damen-
zietsoeng maar helaas zijn kostuum was
toen nog niet klaar.
John heeft nu één jaar deze taak er op
zitten en als redactie van d’r Vótteklet-
sjer vonden wij het de moeite waard om
hem de vraag voor te leggen hoe het
hem tot nu toe bevallen is.
Belangrijk voor John is dat hij zich snel

thuis heeft gevoeld bij de Burgerlust-
familie. En hij vindt het ook fijn om deel
uit te maken van deze Burgerlustfamilie.
Om nu met het vaandel voor op te gaan
heeft John geen moeite. Zij het wel dat
hij niet verwacht had dat het vaandel
toch zwaarder is dan dat hij zelf ver-
moedde. Zijn eerste bijzondere ervarin-
gen was het bezoek in Rodenkirchen. Hij
had er vaker over gehoord maar kon zich
er geen beeld bij voorstellen. Ook de
Gulden Humor heeft een flinke indruk op
hem gemaakt.
De Burgerlustfamilie wenst John nog
vele jaren veel plezier bij het uitvoe-
ren van deze bijzondere taak binnen
de vereniging.

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 Florial I

Jeugdprins Jelle I

L

Brigitte
Autorijschool

www.rijschool-brigitte.nl

06-34130506LL

Vaste oavend
tsezame....

Schouffertsweide 18a
6471 KP Eygelshoven

Alaaf 
Prins Florial I +
Jeugdprins Jelle I

Wilt u volgend jaar in de
Vóttekletsjer adverteren ?
Dat kan natuurlijk!

Vraag informatie via:
sponsor-cie@burgerlust.nl
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Vuur al die luuj die noe an ‘t dinke zunt, ich
bin ‘t!  
Prins Florial I va Egelse. Geet d’r al ee lempke
brenne?  
In et joar 1999 woar ich jeugdprins Florial I va
Egelse, sjiek wa?
Kiek maar ins noa dat sjtramme bild oes die
tsied, wat inne nèlbek woar ich doe. 
Noe kin ich mich vuursjtelle dat ier d’r
Vóttekletjser van dat joar nit paraat had. 
Ich zal dan och mieng bes doeë uuch get mieë
uver mich zelf te vertelle.

Ich bin geboare óp der 11e mei in ‘t sjunne joar
1988 in ‘t sjpitaal i Kirchroa.  Miene pap, der Fer
en mieng mam, et Marion, noome mich al gauw
mit noa heem, woa mie sjwester, et Fabienne, al
op mich an et waade woar. Heem woar doe en
is huij nog ummer de Pierre Zeijensjtroat nom-
mer 33 óp de Bossen. Doa is da och mieng resi-
dentie, al bin ich ieëder dit joar verhoësd, saame
mit mieng vrundin, ‘t Esmee. 

‘t Esmee han ich ee paar joar geleie liere kenne
mit de Vasteloavend i Egelse. Pas later woeëd ‘t
contact tusje ós intenser en bluijde de leefde
richtig óp. In augustus vergange joar hant vier
os saame ee hoés gekoch. Toekomstplanne hant
vier genóg, maar ietsj gunt vier ins richtig
geneete van dis Vasteloavend. Wit uur trouwens
dat ich dit artikel bewust in ‘t dialect han gesj-
rieëve? Da kin ‘t Esmee, miene taalpiraat, mich
nit ummer verbeëtere, want dat is neëve ‘t wirke
op gen sjoeël zieng groëtste passie.

Es menneke van ee joar of veer darvet ich van
der pap en mam noa de basissjoeël  d’r Sjlussel,
later woeëd dit de Schatkist. Doa han ich die
acht joar sjun durchloope, mit als hoögtepunt
mie joar es jeugdprins va Egelse. Ich woeëd oët-
gerópe wie ich in groep ziëve zoot. 
Noa de middelbare sjoeël op ‘t College Rolduc,
woa ich de HAVO  han aafgerond, bin ich op de 

Hoögesjoeël
Zuyd facility mana-
gement goa doeë.
Als aafsjtudeer-
richting koos ich
‘event en leisure’.
Da wid uur me-
teen woa mieng
passie vuur de
horeca en ‘t organi-
seere van evenementen
vandaan kunt. Vööl luuj oet et
dörp kinne mich oët die tsied.
Ich wirkte in de Bistro Socio
bij der Rob en bin dat noa
mie aafstudeere egelik
ummer mit veul plezeer
blieve doeë. ‘t Sjiekste
woar de ’sjleetingsbor-
rels’. De duür woar da
vuur de klanten al gesj-
loate, maar vier gónge da
ruiïg durch bis
un oer 

of zes 
et ’s mör-
gens. Doaneeve wirkte ich veul an losse projec-
ten. Ee paar bekende projecten woa ich veul
vuur han betekent zunt ‘t WMC- boëtefestival,
serious request i Heële (kinger glazenhoës en de
horeca) en Castle of Love, woa ich vuur Stivosina
(stichting vuur sjport in Afrika) joare an der
entree han gesjtaange. Neëve et regele gun ich
zelf och geer noa evenementen, ‘t leefste noa
Pinkpop. 

Maar, zoeë wie an alle sjunne dinger in et leëve
koam och an dis tsied ee einde. Ich kroog ing
vaste relatie, góng óp zeuk noa ing eege wuü-
ning, woal geer mieë ziekerheed en vastigheed
in mie leeve en maakte saame mit et Esmee
planne vuur de toekomst. In de evenementen-
welt weëd namelik veul gewirkt tusje april en
oktober, soms waal siëventig sjtond in de weëk.
Doanoa woar der veul minder wirk en winniger
te doeë. Dit maakte dat ich op zeuk góng noa
ing baan mit get mieë vastigheed en aangere

wirksjtónde. Ich pakte de sjtudie op
en han ee aantal WFT-cursussen ge-
doa (wet financieel toezicht). Ich bin
doe gesjart bij CZ, woa ich ee dik joar

gewirkt han. Vervolgens
han ich der uvversjtap

gemaakt noa Loya-
lis i Heële. Doa

wirk ich noe
och alwerm
mieë wie ee
joar en specia-
liseer ich mich

momenteel in
arbeidsongesjikt

heedsverziekerin-
ge.  

Wen ich nit an t wirk bin, gun ich
geer op rees. Komende zoëmer s’j-
teët ing rees noa Amerika op de
plenning. Vreuger gónge vuur
meestal kampeere, in Oosteriek,

Kroatië of Italië. In der winter gunt
vier mit vrung ummer skiën, maar

nooit mit de Vasteloavend, da bin ich in
Egelse. Neëve ‘t reeze voetbal ich och nog

óp ‘t veerde elftal va LHC. Doa
sjteet de sjpass och vuuróp. Ier

wilt nit weete wieveul prin-
sen die al hant geliëverd

an de KV Burgerlust en
an LHC zelf.   

Geer wil ich uch
och nog get
vertelle uv-

ver mieng
orde. 

Der baal 
sjprikt vuur

zich. Al vanaaf mie
viëfde joar voetbal ich bij iëtsj

de Laura, later LHC. Och han ich
joarelank in de organisatie van
der carnavalsgroep van LHC ge-
zeëte. De tap verwiëst noa et wirke
bij de Bistro socio, woa ich mieë wie
tiën joar han gewirkt. Toeval besjteet
nit, momenteel dun ich veul vuur de

drankencommissie bij de KV Burgerlust, maar dit
joar motte ze et toch echt ohne mich doeë. Och
is et ouwe kirksjke te zieë. Dit refereert vuur
mich an et durp en an et geluuf dat ich van der
pap en de mam mitkriege han. Da hant vuur
nog der pinguïn op de ski’s. Wen me va jongs
aaf aan veul op vakans geet en zoeë geer óp
rees geet wie ich, da móts doe dat och waal
lotte zie, ving ich zelver. Als letste ziet ier de
hoésorder van dit joar teruukkoome op mieng
orde. Die twieë laachende cloone, dat zunt vier
dit joar! ‘t is toch bijzonger um de oetreiking van

der Gulden Humor in
‘t eege dörp te 

han wen me prins is. Zaag noe zelf, et is toch ing
fantastische orde woade wa!    

Vuuroetkiekend op die drei döll daag, hoap ich
uch allenui te maage begrösse in ozze narren-
tempel, zoeëdat vuur tsezaame inne geweldige
Vasteloavend maage beleeve. Da drinke vuur os
saame ee pilske, of wen ‘t nog erg vreug is, ing
tas kaffe. Wen ier mich maar ee plezeer dut, en
mich nit aan komt zette mit ee kieësplenksjke.
Da hoal ich mich leever ing kapsalon, deë
sjmakt mich ummer.   

Maag ich uch langs dizze
weëg allenui inne geweldige

vasteloavend wunsje, want
ich weet zieker, wenn uur
drei klasse daag had, da han
ich ze automatiesj och!

Drei kier Alaaf,
Prins Florial I

Inne jeugdprins deë der noets genóg va kriet  
Goeiendaag leef luuj van Egelse!  

Kent ier mich nog? Lang geleie wa?  
Mer ich woas ‘t! In et joar 2000 woas ich ‘t al. 

Han ich ‘t uuch doe nit al gezag?  
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Chocolaterie BRUNS
Jolanda & Wim Bruns
Veldhofstraat 41
6471 CD Eygelshoven 
Tel. 045-545 18 61

Proficiat
Jeugdprins Jelle I

& Prins Florial I
Sjunne

Vasteloavend vuur
gans Egelze!

Laurastraat 51 Eygelshoven
☎ 5351777  Benly@home.nl

Proficiat Prins Florial I +
Jeugdprins Jelle I

Vier wunsje uch inne sjunne carnaval

Wöad: Johanny Lonussen 
Moeziek: Ron Degens

Carnavalssjlager
Zanglijsters 2019
Drei daag lank bíjee

Couplet 1
t Leëve is nit ummer vrolijk
Soms veul’ste diech gans alling
Soms has’te echt waal leed
En has’te effe ginne zín
Alling dat kin waal sjun zieë
Mar mieëtstal makt dat ging spjas
Same dat is toch beëter
En vuuraal wen’ste get te viere has
Refrein
Want mit de carnaval wil iech lache
Fes va plezeer en sjpas
Deë polonaise geet ja alling
Wen’ste al dieng vrung doa has
Mit carnaval wil iech tezame zieë
Same mit mieng vrung
Same zinge en same lache
Same durch dik en dun
En da gunt v’r sjoenkele, sjoenkele, hey, hey
Tezame zint v’r ee
Va links noa reëts, va reëts noa links
Drei daag lank bíjee
Couplet 2
Mit vasteloavend makt ’t nit oét
Oad of jónk, kling of groeët
Want aal is bíjee
D’r is sjtiemung in de boét
Óp de ganse welt weëd sjtriet gemakt
Híj weëd zich i de erm gepakt
Want same dat makt ja spjass
En vuuraal wen’ste al dieng vrung doa has
Refrein
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Alaaf Leef luuj,  
Iech bin der Jelle Krol en wie ken ‘t och aan-
gesj, ich bin 11 joar oad! Geboare bin iech
heem, op der 30e meëts i 2007 op d’r Sjtaat. De
mam wool ginge winkbuul in hoes, dus noa ‘t
sjpetaal i Heele woeët nit gegange. Noe woen
ich, saame mit miene pap d’r Jaim, mieng mam
‘t Krista, mie sjwester ‘t Lotte  en mie breurke d’r
Robbe an d’r Muüleweg 112 in Egelse, woa och
mieng residens is. Mie sjwester is 14 joar oad,
mie breurke 5 joar. Tsja, da zit ich d’r tusje in wa.
Leever woar ich d’r uitste jewëe! Bij ‘t Lotte
wisse d’r pap en de mam nit ummer genau wie
ze aal motte aanpakken, mer dat geluk han iech
dus nit. ‘t zal Waal dat ze miech d’r leefste en
behulpzaamste vinge. ‘t Lotte is ze te sjlow aaf
en d’r Robbe is ‘d’r klinge’, tel zelf maar oes wat
da vuur miech uvver bliet. 

D’r pap en de
mam kent uur waal. Tsezaame
hant ze ing brillenzaak i
Kirchroa, Pearle Opticiens. D’r
pap is lid van d’r Elvenroad en
ondanks zieng leëftsied ziet d’r
pap d’r nog best jód oes. Iech mót
dat waal zaage want me zeëd dat
iech op em liech. D’r humor van d’r
pap kin iech in gidder geval waal
waardeere. Iech kriech menig gów wiets
gelierd, die iech da nog besser wier vertselle
kin. Tseveul kin iech doa noe nit uvver sjriëve,
want ze zunt meestens get gewaagd. De mam
hat wie me dat numt ‘aangere’ humor. D’r pap
en iech bejriëve dat nit. Iech han waal ing leef

mam, die 
ummer 
vuur 

miech veë-
dig sjteet 

wen iech jet 
nüdig han. 

Oane die zwei, mie
sjwester en mie breurke

zou iech nit kenne!   

Wie iech ee joar of veer woar, bin iech begónne
op de Veldhof sjoel in Egelse. In die tsied woën-
de vier al efkes in gen dörp. Noen gon iech al
noa jroep 8, ‘t letste joar. Iech zits bij d’r meester
Sjoltes. Ier kind dem vast Waal went ier och
maar ee biesje va de Vasteloa-vend in Egelse
wit. Dat is die daag d’r jrutste kloon van de
ganse sjoel. De rest van ‘t joar inne klasse
meester! Dit joar gon iech nog ing kiër mieng
best doe um verkoopkunning tse weëde van de
Veldhof en hoaf iech mit de Oëstere nog mieë
jekluurde eier tse verkoofe wie vurrigs joar.  
Wen iech nit op sjoël tse vinge bin, da kent ier
ins kieke op de Scouting. Dat is al joare inne jro-
ëse hobby van miech. Och sjpiel iech geer bij d’r
opa op de trombone. D’r opa is miech dat och
aan ‘t liëre, maar soms han iech ‘t tse druk en
vergeet iech ‘t waal ins. Da bin iech boese mit
mieng vrung of zit iech heem achter d’r compju-
ter, want och gamen dun iech geer.    
‘t viere va Vasteloavend is miech mit d’r paplef-
fel i gegoate. Wie de mam 34 weëke zjwanger
woar, rende ze d’r tsóg nog mit miech in d’r
boech. Vanaf dat moment han iech och ginne
tsóg mie gemis. Zoë woar iech d’r iëtsjte baby bij
d’r kloep Sjun Jek, han iech mit geloofe mit de
harmonie, mit LHC en mit sjoël. De hoëgste
tsied em ‘t dörp noe ins va op inne groëte praal-
waan tse bekieke daat iech miech zoë! Wie de
KV Burgerlust miech vroeg of iech jeugdprins
wool weëde, how iech dan och sjnel joa gezaat.  

Wit ier wat iech och jeër dun, sjnuutse. Kiek
maar ins noa mieng orde. Doa sjteet nit vuur
nuuks inne sjnuutsende kloon op. De aangere
dinger die iech drop wool han sjnapt ier waal,
went ier ee biesje gód geleeze hat.  

Iech vrui miech al richtiech op aal wat kóme
geet. ‘t sjiekste liekt miech toch waal d’r tsóg,
doa boave op deë waan! Maar och op de
Koeleparty vrui iech miech enorm en natuurlijk
och op al die aangere sjun momenten. En darf
iech uuch ins vertselle wem iech doa gans hel
bij nüdig han? UUCH ALLEMOAL!  

Iech wunsj uuch in gidder geval inne ganse
sjunne Vasteloavend tsów en hoffentliech
koome vuur ós die daag tegen i gen dörp, zoë-
dat vuur de Carnaval tsezaame darve viere!
Aafsjleete wil iech dan och geër mit mieng eege
woëd:  

Alaaf, ich ben der Jelle! 
Ich ving vasteloavend te sjun 
um tse vertselle  
Durch miech weëd kreftieg 
Alaaf gezaat  
Vuural op carnavalszondiech, 
va de Bossen bis op der maat! 

Egelse Alaaf, 
Jeugdprins Jelle I 

Jeugdprins Jelle I 2019
Wenn’ ste inne opa bij de Crombacher Muzikanten has, inne patenonk deë prins is
geweë va Kirchroa West, inne pap in der ElvenRoad en ing mam die nit alling mit
Vasteloavend, maar ‘t ganse joar sjuppejek is, wie ken ‘t da aangesj of doe móts
waal jeugdprins va Egelse weëde?! 
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Alle vele jaren staan de Koetsche Gruskes vast op de agenda van
de KV Burgerlust. Op “Vetdonesjtig” rijden de Koetsche Gruskes in
hun koets uit door Parkstad en doen daarbij ook de KV Burgerlust
aan. Rond de klok van 13.00 uur arriveren de Auw Wiever van de
Grönstjroat bij Bistro Socio alwaar de leden van de Raad van Elf,
Prins en Jeugdprins de dames vol verwachting opwachten.
Na een hartelijk welkom en “vööl zonnesjieng”, zoals op de 
foto’s is te zien, worden de Koetsche Gruskes door de leden van
de Raad van Elf “erm in erm” naar binnen geleid. Na eerst een
toast uitgebracht te hebben vinden traditionele spitse toespraken
plaats waarbij een en ander op de korrel wordt genomen en links
en rechts op de vingers getikt.
Na dit “ceremoniële” hoogtepunt wordt de inwendige mens een
klein beetje gesterkt en vervolgens zetten de Koetsche Gruskes
hun tocht langs “woelige wateren” voort. Voor de Prins en
Jeugdprins is deze ontvangst voor hun een bijzonder moment
binnen het carnavalsgebeuren wat zeker in ere gehouden moet
blijven. Meer dan 66 jaar ambassadrices en schrik! (aldus de site
van de Koetsche Gruskes)
De Koetsche Gruskes zijn in 1952 opgericht en vierden afgelopen
seizoen hun 6x11 jarig bestaansfeest. Doel van de Koetsche
Gruskes is om reclame te maken voor het Auw Wieverbal en refe-
reren aan historische gebeurtenissen. De historische gebeurtenis-
sen daarvan hebben de dames een hele reeks anekdotes die elk
jaar opnieuw worden opgetekend. 

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 3 maart t/m donderdag 7 maart
GESLOTEN

Vrijdag 8 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 1 mrt geopend v.a. 15.00 uur
Zaterdag 2 mrt geopend v.a. 15.00 uur
Zondag 3 mrt geopend v.a. 12.00 uur
Maandag 4 mrt geopend v.a. 15.00 uur
Dinsdag 5 mrt geopend v.a. 15.00 uur
Woensdag 6 mrt haringhappen va 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

Koetsche Gruuskes

tel. 045-5352992

www.kapsalonjanine.nl
Terbruggen 9

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

Wij wensen iedereen fijne
Carnavalsdagen! 

Alaaf Florial I en Jelle I

Met 20 jaar ‘autowerk ervaring’

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 Florial I en 

Jeugdprins Jelle I
vier wunsje dich ee sjun

carnavalsseizoen

Alaaf Egelse!
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Vandaag ben ik aanwezig op de
training van de Dans en Showgroep
Burgerlust dat dit jaar haar 4x11
jarig jubileum viert. Aan de bezet-
ting van het huidige ballet stel ik de
vraag wat er zo leuk aan is om bij de
Dans en showgroep te mogen dan-
sen? De dames antwoorden eensge-
zind: “ Het samen dansen en veel lol
maken.” Ondanks dat er hard ge-
traind moet worden voor het aan-
staande (44e) seizoen, is lol maken
toch een van de randvoorwaarden
om zo lang een ballet bij elkaar te
kunnen houden.

Het ballet is 44 jaar geleden (in
1974) opgericht door Sjef Wiertz. De
inmiddels bijna 88-jarige Sjef (2x 44)
en Iëereroad-lid van de KV Burgerlust,
heeft destijds het idee geopperd
binnen de KV Burgerlust, om de prins
van dat jaar naar voren te laten
komen uit een dansende groep mei-
den. Hij had dit gezien bij de Egelser
Ruuskes en zo gezegd zo gedaan!
Samen met zijn dochter, Paula
Limpens, heeft Sjef een aantal
dames in Egelse benaderd om te
komen dansen. Het Burgerlust
ballet was geboren.
De eerste trainingen vonden
plaats in de garage bij Sjef aan de
Nieuwenhagerweg 1, waarna ze lat-
er via het zaaltje van de voormalige
Pastoor van Arskerk uiteindelijk in het
Socio Project zijn beland. Sjef be-
schermde “zijn dames” als een kloek.
Wanneer er een gast te dicht bij de
dames kwam, dan zorgde hij er wel
voor dat dit niet uit de hand liep.
Tevens zorgde hij voor de zakelijke
afhandelingen betreffende het ballet.
Deze zaken werden later overgeno-
men door zijn opvolger Jan Strolen-
berg. Tegenwoordig neemt Guido
Frings deze taken voor zijn rekening.

Vanaf het prille begin heeft het bal-
let, o.a. door de contacten die Sjef
had bij de SLV-verenigingen, niet
alleen gedanst in het Egelser Vótte-
kletsjere riek, maar heeft het ballet
ook dieper in het Limburgse land haar
sporen verdiend. Er zijn zelfs uitstap-
jes gemaakt naar onze Oosterburen in
Duitsland (Sulpich en Rheindalen)
alwaar de dames opgetreden hebben
op de Royal Air Force basis. Ook bij
onze zuiderburen in Hasselt hebben
de dames hun danskunsten enkele
jaren getoond. In die periode danste
Mirjan Frings in het ballet. Zij herin-
nert zich dat ze de eerste was die in
de auto van Sjef sprong wanneer ze
naar een optreden reden. Zo worden
de families opnieuw in elkaar verwe-
ven.
Halverwege de jaren 80 nam het
echtpaar Strolenberg het stokje over. 

Jan was in die tijd lid van de Raad
van Elf en met zijn zangachtergrond
de hofzanger van de KV Burgerlust
die de hymne ‘Alaaf Alaaf de
Burgerlust’ a capella ten gehore
bracht. Een overstap naar de leiding
van het Burgerlust Ballet was een
kleine stap die snel werd gezet. Nadat
de dochter van Jan en Ria, Sandra,
het ballet  medio 2004 verliet, droe-

gen zij het stokje over aan de huidige
leiding, Mirjan en Guido Frings. Ook
dit was een bijna natuurlijke over-
gang, want ook hun dochter  danste
in die tijd in het ballet, o.a. met de
kleindochter van Sjef. Ook de dochter
van Brigitte de Bok danste in het bal-
let en zij heeft momenteel, samen
met Mirjan, de leiding.
Mirjan en Brigitte vertellen dat
het op stap gaan met de
dames iedere keer
weer een uitdaging
is. Ondanks het
gegeven dat op
tijd wordt ver-
trokken, kun je
(bijvoorbeeld 
door sneeuwval)
te laat arriveren
voor een optreden,
maar dan zorgen Mirjan
en Brigitte er wel voor dat de
achterstand wordt ingehaald, door 1
dame van lippenstift te voorzien en
de andere dames haar telkens te

laten kussen. Ook vertelt Mirjan
over de periode waarin ze zelf
danste. Zo bewaart ze mooie her-
inneringen aan het optreden tij-
dens een zitting bij onze zuider-
buren. De dames dansten nadat

de toen populaire Belgische ko-
miek Urbanus, het podium in een

zwembad had veranderd met zijn act.
De dames dansten toen met gevaar
voor eigen leven. Achteraf werd de
danst gekscherend ‘het waterballet’
gedoopt.

Oorspronkelijk werden de dames voor-
zien van nieuwe kostuums. Nader-
hand, toen Ria en Jan het ballet leid-
den, werden de kostuums door Ria
zelf genaaid. De naaimachine heeft
flink wat kilometers gemaakt en in
huize Strolenberg lag alles, van het

begin van de zomer tot aan de
11-11, van onder tot
boven vol met ver-
schillende kleur-
rijke stoffen 
en leek het 
wel een 
naaiate-
lier. 

Wanneer dan de
tijd gekomen was dat de da-

mes de pakjes konden passen, werd
Jan vriendelijk doch dringend ver-
zocht het huis te verlaten en dat nog
wel met zoveel vrouwelijk schoon in
huis. Vandaag de dag vinden enkel
nog herstelwerkzaamheden aan de
kostuums plaats onder eigen beheer.
Door de jaren heen hebben een breed
scala aan dansen en kostuums de
revue gepasseerd. Een dans die eigen-
lijk nooit kan ontbreken in het ballet
is de Cancan, die al door de dames in
de beginjaren werd gedanst en nu
nog steeds door de het ballet met
veel verve ten tonele wordt gebracht.
Ondanks het feit dat het ballet onlos-
makelijke met de KV Burgerlust ver-
bonden is en ook altijd is geweest,
heeft het toch een tijdje haar eigen

naam gedragen 
(Tiffany). 

Hierop is 
later 

echter
weer te-

rug gekomen 
en momenteel is de

naam Dans en Showgroep Burgerlust. 

Langs deze weg feliciteren wij alle
dames, begeleiders, trainers en alle
anderen die in het verleden een bij-
drage hebben mogen leveren aan
deze geweldige groep met het jubi-
leum 4 x 11 Dans en Showgroep
Burgerlust.

Deze 44 jaar hebben we getracht
samen te vatten in een foto-overzicht,
waarop ook een greep uit de mooie
kostuums te bewonderen is. Rest ons
de dames en hun leiding ook in de
toekomst veel succes, lol en dansple-
zier toe te wensen.  

Met niet een driemaal, maar voor
deze prestatie een viervoudig en
krachtig Alaaf ! 

Dans- en Showgroep 
KV Burgerlust

De Burgerlustfamilie 2019..

Gedurende deze 44 jaar heeft de Dans- en Showgroep Bur-
gerlust uit 7 à 8 dames bestaan, uitschieters van 12 dames
waren er ook.
Ben jij een jonge dame tussen de 15 en 25 jaar en lijkt
het jou leuk om samen met een groep gezellige dames
te dansen? 
Kom dan eens een kijkje nemen op onze training (woens-
dagavond vanaf 19.00 uur in het Socio-Project) of neem con-
tact met ons op via email mjt.frings@me.com of 
bel 06-57 10 898.

Dans- en Showgroep Burgerlust 4 x 11 jaar
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Prinsenpaar de Bossen: Leo en Natascha Clignet
Op zaterdag 5 januari werd
op een druk bezochte prinsen-
proclamatie het echtpaar Leo
en Natascha Clignet uitgeroe-
pen tot nieuwe heerser van de
wijk "de Bossen".
Leo en Natascha zijn in maart
12,5 jaar getrouwd en het was
een droom van Natascha om
dan als prinses te worden uit-

geroepen met aan haar zijde
haar prins op het witte paard.
Hun zoon Nigel zal dit jaar als
hofnar ook zijn steentje bijdra-
gen op wat hopelijk een prach-
tig seizoen wordt.
Deze avond werd opgeluisterd
door diverse artiesten, waaron-
der natuurlijk het wel bekende
duo " Domm en Dööl". Ook wa-

ren er artiesten aanwezig uit
Parkstad, "Los Mer Joa" uit
Chevremont en "Iech en die
anger tswei" uit Bocholtz zorg-
den ervoor dat de avond voor
het prinsenpaar tot een onver-
getelijke happening uitgroei-
de. Diverse verenigingen wa-
ren aanwezig om het prinsen-
paar te feliciteren, D’r Prinse

Road Egelse, LHC, KVC Oranje,
Jód Jemiesjd Egelse, familie de
Burgt, CV de Blierheidsjerbuk,
voetbalclub Rimburg, allen
bedankt voor jullie aanwezig-
heid. Een extra woordje van
dank aan CV de Foetelaers uit
Nuujstadt die voor de eerste
keer aanwezig waren op onze
proclamatie zitting.

Op zondag werd het prinsen-
paar nog verrast door een
bezoek van "KV Burgerlust" die
helaas op zaterdag  verhinderd
waren. Samen met hun hoog-
heid Florial Rijlaarsdam en pre-
sident John Prevo en een groot
aantal elvenraad leden kwa-
men ze het frisgebakken prin-

senpaar feliciteren en decore-
ren met de Prinsenorde van
Prins Florial.
Namens KK de Bossen en
het prinsenpaar willen wij

iedereen bedanken die
deze dag(en) tot een

onvergetelijke happening
hebben gemaakt.

WONINGSTOFFERING
I: www.nimik.nl • E: info@nimik.nl

GROTE STEGEL 3a EYGELSHOVEN  TEL 045-5311232
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur 

• zaterdag van 9.00-17.00 uur • maandag gesloten

Franzenbocholtz@gmail.com

Proficiat
Prins Florial I en 

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

Traditioneel wordt het nieuwe
seizoen geopend met het zin-
gen van de Burgerlustmarsch
onder aanvoering van de prin-
sen-adjudant Norbert Hoepper-
mans, die zoals vaker wordt
gezegd van alle markten thuis
is.

Interne opening KV Burgerlust
Foto impressie van de hoogtepunten tijdens de interne opening van de KV Burgerlust op zondag
11 november 2018. De Burgerlustfamilie heet alle nieuwe leden van harte welkom en feliciteren
alle jubilarissen met hun jubileum en wenst iedereen een onvergetelijk carnavalsseizoen toe. 

Andrea Vanderheijden wordt geïnstalleerd als nieuw lid van de
PungelKus door Yvette Rautert. De speciale PungelKus orde wordt
aangeboden door onze beschermheer Fred Leuven.

De huisorde van 2019 staat he-
lemaal in het teken van de
Gulden Humor 2018 die voor
de 4de keer in Eygelshoven
werd gehouden onder het mot-
to “Egelse hat ’t gans”. 

Installatie van John Vander-
heijden als nieuw elveraadslid
door President John Prevo.
Daarvoor ontving hij de Orde
van de Raad van Elf en de muts
met de kleuren rood, geel en
groen.

Nieuw lid van de Dans- en
showgroep Burgerlust en ex
tanzmariechen van de Burger-
lust Celina Berendsen.

Traditioneel worden de ex-prinsen opgenomen en geïnstalleerd als
nieuwe leden van d’r Prinse Road Egelse. Ramon Pluijmaekers en
Kian Janssen ontvingen de Prinse Road orde uit handen van
Thomas Richter President van d’r Prinse Road Egelse.

Het is precies 11 jaar geleden dat Roger Vliegen toe trad tot d’r
Prinse Road Egelse. Ter gelegenheid hiervan ontving hij uit han-
den van Thomas Richter de daartoe behorende speld.

33 jaar geleden trad Peter Jongen toe tot d’r Prinse Road Egelse.
Uit handen van Thomas Richter mocht hij de daartoe behorende
speld in ontvangst nemen.

Niet alleen het zingen ging de aanwezigen goed af maar er werd
ook flink gesjoenkelt.

Anders dan andere jaren werd deze keer uit volle borst gezamen-
lijk de old evergreen carnavalsliedjes gezongen. 

Peggy Horbag wordt geïnstalleerd als nieuw lid van de PungelKus
door Yvette Rautert. De door Fred Leuven beschikbaar gestelde
PungelKus orde mocht Peggy in ontvangst nemen.

Installatie van Ramon Pluij-
maekers als nieuw elveraadslid
door President John Prevo. Als
nieuw lid van de Raad van Elf
ontving Ramon de elveraads
muts en de Orde van de Raad
van Elf.

Na jaren trouwe dienst in de
Raad van Elf treedt Twan de
Bok toe tot d’r Ieërreroad van
de KV Burgerlust. Uit handen
van onze President John Prevo
ontving Twan de Orde van d´r
Ieërreroad.
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ALAAF Florial I ALAAF Jelle I

Vasteloavend same!
Onze openingstijden mit de Vasteloavend:

Zaterdag 2 maart
van 8.00-19.00 uur
Zondag 3 maart

van 10.00-18.00 uur
Maandag 4 maart
van 8.00-18.00 uur
Dinsdag 5 maart
van 8.00-21.00 uur
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Bart v. Slobbestraat 17
6471 WV Eygelshoven (Kerkrade)

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

Proficiat Florial I 

Proficiat Jeugdprins Jelle I

Prins Ramon II Pluijmaekers mocht uit han-
den van onze beschermheer Fred Leuven
zijn drinkbeker in ontvangst nemen. Een
oude traditie die onze beschermheer bij
zijn aantreden weer heeft ingesteld.

Jeugdprins Kian I Janssen mocht eveneens
de drinkbeker van onze beschermheer Fred
Leuven in ontvangst nemen

Als lid van de PR-commissie en hoffoto-
graaf van de KV Burgerlust mocht Marco
Lückers de Fred Leuven Orde in ontvangst
nemen.

Als lid van D’r Prinse Road Egelse en lid
van de Sjtielle en op velerlei gebied binnen
de vereniging actief mocht Dion Ritzen als
extra aanmoediging de Fred Leuven Orde
in ontvangst nemen.

Het boek D’r Prins va Egelse werd uitge-
reikt door de President van D’r Prinse Road
Egelse Thomas Richter aan Prins Ramon II
Pluijmaekers. In dit boek is een extra bijla-
ge toegevoegd waar ook hij als Prins in
staat vermeld.

Eveneens mocht ook Jeugdprins Kian I
Janssen het boek D’r Prins va Egelse van de
President van D’r Prinse Road Egelse
Thomas Richter in ontvangst nemen. In dit
boek is een extra bijlage toegevoegd waar
ook hij als Jeugdprins in staat vermeld.

Kitty Vinken voorziet al jaar en dag tijdens
de sleuteloverdracht de gasten met een
drankje. Nu Kitty er definitief mee stopt en
met wel verdiend pensioen gaat bedankt
de Burgerlustfamilie haar met de Jaarorde
2018 van de Burgerlust.

Ondanks zijn drukke agenda is op carna-
valszondag Ron Degens met zijn trekzak
aanwezig om voor de nodige ‘sjtimmung’
te zorgen wat hem dan ook altijd lukt. Ook
dit jaar mocht Ron Degens de Jaar orde
2018 in ontvangst nemen.

Prins Ramon II ontvangt de gemeen-
schapssleutel uit handen van Burge-
meester Jos Som.

TIMMERBEDRIJF

Van Geijn assurantie BVVan Geijn assurantie BV

045-5285878 
06-54280700 

www.paulvangeijn.nl

Proficiat 
Prins Florial I

Jeugdprins Jelle I

Industrieterrein ‘De Horsel’ (173)
Thermiekstraat 18a
6361 HB Nuth
T 045-577 80 58
F 045-577 84 12
I www.kisnv.nl

Jeugdprins Kian I ontvangst uit handen
van Burgemeester Jos Som de kleine ge-
meenschapssleutel.

Namens D’r Prinse Road overhandigde
Thomas Richter een Prinsenbeeld aan Prins
Ramon II Pluijmaekers.

Thomas Richter overhandigde namens D’r
Prinse Road het Prinsenbeeld aan Jeugd-
prins Kian I Janssen.

Sleuteloverdracht Laethof 2018

Veldhofstraat 70 • 6471 CK Eygelshoven
T: 045-5351263 • info@slagerij-jongen.nl

Proficiat 
Prins Florial I

Jeugdprins Jelle I
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Proficiat
Florial I &
Jeugdprins Jelle I

Ook om 
pijnloos 

de optocht 
te lopen

Wij feliciteren prins Florial I
en jeugdprins Jelle I

Alaaf!!!

Jos Som Burgemeester van Egelse, Bedankt! 
Het begon allemaal in 2000 het
ambt als Burgemeester va Egelse en
Kirchroa.

3 ambtstermijnen heeft onze Bur-
gemeester er op zitten en neemt nu
afscheid van onder andere zijn
‘geliefde Egelse’.

18 jaar lang onafgebroken, heeft
hij de macht aan de Prinse va Egelse
overgedragen. Een taak die hij in al
deze jaren met veel plezier en spits-
vondigheid heeft uitgevoerd.

Als Burgemeester had Jos Som ook
oog en oor voor Egelse en heeft zich
op velerlei gebied daarvoor ingezet
en verdienstelijk gemaakt. 

11 punten van verdienste willen
wij aan onze burgemeester toe
schrijven, zoals:
1. Vernieuwing Centrum  Bestrating
2. Renovatie van het Socio projekt
3. Prijs voor de beste middelgrote
weekmarkt van Nederland in Egelse
Hier is men in geslacht met LOF EN
STANK (oeps DANK)
4. Subsidie voor de KV Burgerlust.
5. Medewerking bij de Koele Party
6. Parkeerontheffing voor de Prinsen-
wagen
Onze President had er ook graag een
parkeerontheffing!
7. Prachtige Kerstversieringen in
Egelse 
Bomen met verlichting in het

Veldhofpark behalve de kerstboom op
het Horecaplein was in 2017 zonder
piek. Was deze voor half geld?
8. Medewerking bij de zoektocht naar
een verenigingslokaal voor de Burger-
lust. 
9. Bereikbaarheid van Egelse door
het station Markt en recentelijk de
doolhof van Rotondes om vanuit de
Buitenring de Narrentempel van de
Burgerlust te bereiken.
Je bent hartstikke dolgedraaid voor je
het eerste Pils gehad hebt bij de Bur-
gerlust, dus eigenlijk ‘dubbel’ feest!
10. Het Park aan de Veldhofstraat
het ‘Walhalla’ voor de hasj gebruikers
onder ons, nu zelfs versiert met de
kleuren van Jamaica, zodat eerder ge-

noemde zich nog prettiger voelen. 
Maar gelukkig ziet de Burgerlustfami-
lie er hun kleuren in terug namelijk het
Rood-Geel-Groen!
Voor de eerste 10 punten zijn wij de
burgemeester hartstikke dankbaar.
Maar één punt ontbreekt nog aan
de lijst en wel punt 11. 
Burgemeester Jos Som is gek op
standbeelden. Waren de bewoners
van onze grote stad niet al tevreden
met der JOEP op de markt? Nee het
moest meer en groter en vooral kleur-
rijker zijn. Het kan onze burgervader
niet gek genoeg zijn. Daarom hebben
wij bedacht: 

Kirchroa had d’r JOEP en 
Egelse had d’r JOS

Dé steunzool specialist!
Voor alle voeten

Ook wij verkleden dan het stand-
beeld van Jos Som met de carna-
val net als D’r Joep i Kirchroa.

Albert Theijsstraat 5 • Kerkrade
T: 0475-411000 • E: info@prosilic.nl • I: www.prosilic.nl



Vorig seizoen ben ik welgeteld 88 dagen
prins geweest van ‘ het Vóttekletsjerriek’.  
Dit alles begon op 18 november 2017 tij-
dens het Egelser Prinsenbal. Vanaf dat
moment staan alle dagen nog in mijn
geheugen gegrift alsof ze gisteren nog
gebeurd waren.

De bezoekjes aan de verpleeghuizen, de
scholen, de recepties tot aan het strassen-
carnaval in Rodenkirchen. Maar de leukste

herinneringen zijn toch die wat zich hier in
ons eigen dorp hebben afgespeeld. Zoals de
Damen- en Herrenzietsoeng, de kindercarna-
val met Kian I Janssen, met wie ik heel veel
plezier heb beleefd tijdens de dolle dagen. Ik
zeg het jullie deze jongen was niet kapot te
krijgen. De Koeleparty, de optocht en Egelse-
Sjoenkelt. In het bijzonder ook het moment
van mijn abdicatie, alwaar ik in een volle
Narrentempel nog een lach en een traan op
het gezicht van vele mensen heb getoverd,
door mijn vriendin en grootste steun en toe-
verlaat tijdens al die dagen ten huwelijk te
vragen.  
Maar deze herinneringen zouden nooit heb-
ben plaats gevonden zonder de Burgerlust-
familie die mij de kans hebben gegeven om
prins te worden, mijn vrienden en familie. En
natuurlijk alle mensen van het dorp en
omstreken die waren neergestreken in ons
mooie Eygelshoven om deze dagen met ons
te vieren. Hiervoor wil ik jullie hartelijk dan-
ken want zonder jullie was mijn Prinsschap
niet zo’n mooi seizoen geworden. 
Verder wil ik hopen dat onze nieuwe Prins
Florial I in zijn 109 dagen die hij prins mag
zijn ook zo’n geweldig seizoen mag hebben
als wat ik heb meegemaakt. En ik kan jullie
zeggen als alle mensen komen die mij ook
gesteund hebben dan zal dat zeker zo zijn. 

Egelse alaaf 
en bedankt 

Ex-prins Ramon II

Beste mensen, 

Opeens was het zover, ik werd uitgeroepen tot jeugd-
prins Kian I van de Burgerlust in het jaar 2018. Wat
heb ik veel gezongen door de microfoon, mijn stem
slaat nu nog soms over! De optocht van boven op de
wagen mogen beleven, snoep uitgegooid en iedereen
ALAAF horen roepen van beneden langs de route. Ook
fantastisch was de koele-party, maar wel heel erg koud.
Het was tevens genieten van de optocht op de markt in
Kerkrade, waar de groepen mij kwamen halen om lek-
ker mee te dansen en te springen. De tijd was helaas te
kort, maar wat heb ik genoten van de aandacht en het
gegeven dat ik in het middelpunt heb mogen staan. 

Als eerste wil ik graag
pap en mam bedan-
ken, dat ze dit fan-
tastische feest voor
mij mogelijk hebben
gemaakt. Mam heeft
het nu nog altijd over
alle was die ik haar in
die tijd bezorgd heb.
Ook wil ik mijn bege-
leider Frans heel graag
bedanken voor alles
wat hij voor mij bete-
kend heeft. Prinsenbe-
geleider Noppie mag ik natuurlijk ook niet vergeten!
Zeker ook een dankjewel aan onze president, der ome
Johnny. Een bijzonder dankjewel aan mijn grote prins en
grote vriend Ramon II, waarmee ik al deze mooie mo-
menten samen heb mogen beleven. Tevens een woordje
van dank aan de gehele Burgerlustfamilie, die er samen
met mij een onvergetelijk seizoen van hebben gemaakt.
Rest mij om als laatste alle luuj va Egelse te bedanken,
want zonder jullie aanwezigheid en gezelligheid was het   

nooit het feest geworden dat het nu 
is geweest. 

3 x Alaaf 
Jeugdprins 2018 Kian I
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De dag dat ik prins werd! Jeugdprins

Kian I 2018

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.. wij ook dat kleine leertje voor uw 

lekkende kraan in huis hebben?
Dat.. ons eigen personeel 

uw compleet tegelwerk
kan verzorgen?

Wij zijn gesloten van
zaterdag 2 maart

t/m maandag 
11 maart 2019

Proficiat Jeugdprins Jelle I

Proficiat Prins Florial I

PROFITEER
NU!!

SHOWROOM-
KEUKENS 

& 
SHOWROOM-
BADKAMERS

VOOR WERKELIJK
‘BEZOPEN’
PRIJZEN

Prins Ralf 1 (Schlangen)

LHC-Prins 2019
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’t Socio wunsjt 
uch inne
geweldige 
vasteloavend
3x Alaaf!!

Een groot dankjewel wil de KV Burgerlust nogmaals uitbrengen aan alle sponsoren van
de Gulden Humor 2018. Zonder hun was het niet mogelijk geweest om er een onverge-
telijk feest van te maken. Daar zijn wij met onze sponsoren zeker in geslaagd en zijn
daar zeer trots op!

ÉÉN GROOT DANKJEWEL!

Ing sjun Carnaval 
en  
3 x Alaaf!

Laureaat Frans Timmermans voor de microfoon van L1

De KV Burgerlust kan terugkijken op een meer dan geslaagde
Gulden Humor 2018. Een Gulden Humor met een gouden ‘rand’.
Alle aanwezigem hebben een schitterende dag en avondpro-
gramma mogen beleven. De KV Burgerlust is dan ook veel dank
verschuldigd aan alle die op welke wijze dan ook zich belangeloos
hebben ingezet om er een fantastisch feest van te maken. Een
groot woord van dank ook aan alle sponsoren die het mede moge-
lijk hebben gemaakt dit te kunnen neerzetten.
Op de pagina hiernaast een sfeer-fotoreportage van dit onverge-
telijk feest.

Gulden Humor
2018
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De groep hostesses zorgden de hele dag voor de bege-
leiding van de heren.

Voor alle verdiensten voor
Eygelshoven en de carnaval in het
bijzonder  ontving burgemeester
Jos Som het gouden handje.

Pastoor Heemels bij zijn toe-
spraak in de parochiekerk.

Gouverneur Theo Bovens bij zijn
toespraak na de uitreiking van
de Orde van de Gulden Humor.

Uit handen van President John
Prevo ontving Frans Timmermans
een cadeau van de KV Burgerlust.

Prins Florial I en Esmee genoten
met volle teugen van de Gulden
Humor 2018.

Frans Timmermans na zijn hul-
diging als drager van de Orde
van de Gulden Humor en
behoort nu tot de broederschap.

Met volle teugen genoot Frans
Timmermans van het geweldige
avondprogramma.

Beppie Kraft ontbrak uiteraard niet..

Onze trotse beschermheer Fred Leuven en echtgenote
Yvonne.

Gezeten in een prachtige open koets werd Frans
Timmermans naar onze parochie kerk gebracht.

Frans Timmermans en partner bij aankomst van onze
parochie kerk St. Joannes de Doper.

Ieërreroadslid Jos Schneiders had de eer de laureaat
Frans Timmermans de hele dag te begeleiden.

De heren Frans Timmermans en Raymond Vlecken zin-
gen samen uit volle borst het Limburgs Volkslied.

Op de foto van links naar rechts de voorzitter van het
SLV Raymond Vlecken. Frans Timmermans drager van
de Orde van de Gulden Humor. Gouverneur en
beschermheer van het SLV Theo Bovens. President van
de KV Burgerlust John Prevo.

Na de installatie van Frans Timmermans als drager van
de Orde van Gulden Humor hield hij een sfeervolle toe-
spraak.

De werkgroep Gulden Humor 2018 dankt alle leden en
vrijwilligers die belangeloos mede invulling hebben
gegeven aan deze zeer geslaagde Gulden Humor.
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Het is weer bijna zover, de carnaval die heel
Limburg maar zeer zeker óók het door zotte
carnavalsgekken overspoelde Eygelshoven
weer drie dolle dagen lang laat hossen en
sjoenkelen, zal ook op basisschool de Veldhof
opnieuw zorgen voor een waanzinnig gezellige
sfeer. Want op de Veldhof wordt de carnaval
op een manier gevierd waarop óók de leden
van KV Burgerlust trots zijn: vanaf groep één
worden de leerlingen besmet met het carna-
valsvirus dat elke leerling tijdens deze drie
dolle dagen doet kraaien van plezier, laat bul-
deren van het lachen, laat dansen door de
klassen en sjoenkelen door de gangen. Hierbij
geldt sedert jaar en dag: ‘Jong geleerd is oud
gedaan…!’  

Ook dit jaar staan er weer een aantal activitei-
ten gepland die elke carnavalist in en rondom
de Veldhof doet ‘watertanden’: zo wordt er een
heuse prins-en-prinses-verkiezing georganiseerd,
waarbij door de leerlingen van de midden- en
bovenbouw het meest kolderieke prinsenpaar
wordt gekozen dat de school tijdens de drie
dolle dagen gaat vertegenwoordigen. 
Leerlingen uit groep 7 die prins of prinses willen
worden, kunnen zich hiervoor opgeven.
Afgelopen jaar werd tot het prinsenpaar van de
carnavalsvereniging ‘de Veldmuus’ uitgeroepen:
Prins Jelle I en Prinses Nina I.

Het prinsenpaar werd officieel geproclameerd
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het tot een
narrentempel omgetoverde Socio Project. De
prins en prinses kregen hierbij heel officieel de
sleutel van de school overhandigd door de direc-
trice mevrouw Sevenheck, die hierdoor afstand
deed van haar schoolse verantwoordelijkheden
tijdens de drie dolle dagen onder het motto: 

‘Een echte carnavalsgek word je alleen maar
op het schooltje van juffrouw Sevenheck!’  

Voor de carnavaleske jeugd van Egelse is de zit-
ting van ‘CV de Veldmuus’ het startsein van een
volksfeest dat zijn weerga niet kent. Deze ‘vas-
teloavendssietzung’ mag daarom nooit verloren
gaan! De leerlingen presenteren hun carnava-
leske uitspattingen met meester Sjef als presen-
tator. 
Deze ‘Zietsung’ is een lust voor oog en oor, want
er wordt gezongen, gedanst, gesjoenkeld en de
polonaises krioelen om de haverklap als één
grote slang door de narrentempel, dit jaar in
afwachting van de komst van de beide prinsen

van de KV Burgerlust. 
De komst van
beide prinsen, sa-
men met de vol-
tallige Raad van
Elf van de KV Bur-
gerlust, is elk jaar op-
nieuw de klap op de carna-
valsvuurpijl waar de jonge
carnavalisten van de toe-
komst naar uitkijken. 
Uitkijken doen ze natuurlijk
óók naar het dansmarieke
dat door de hoge heren van
KV Burgerlust ook elk jaar
weer wordt meegenomen naar
de pronkzitting van CV de Veld-
muus. Op het grandioos versierde
podium van de school kunnen de leer-
lingen zodoende genieten van het
prinsenpaar met hun hele gevolg.
Een stukje cultuuroverdracht dat
beslist niet verloren mag gaan!
Aan de tevreden blik van de president
van de KV Burgerlust kun je dan zien
dat het wel snor zit met de toe-
komst van het carnaval in
Egelse! Bij de Zietsung blijft
het natuurlijk niet, want de
Veldmuus’ loopt sedert jaar

en dag ook als één grote kolde-
rieke menigte mee in de

kinderoptocht van
Kerkrade én de

optocht van
Egelse. 

Voor deze beide
activiteiten zijn ouders en leerkrach-

ten voorafgaande aan beide
optochten weken in de weer
om het carnavaleske gevoel
van de school in fel gekleurde

uitdossingen uit te dragen
naar de bevolking van
Eygelshoven, die langs
de straten kan genieten
van een zee van rood,

groen en gele Veldmuusjes die dolenthousiast
deze straten overspoelen! 

Als er goed wordt geluisterd, galmt het ‘Alaaf’
van afgelopen jaar nog steeds door de gangen
van de school, die zich óók tijdens de carnaval
op een machtige manier aan de bevolking van
Egelse weet te presenteren! Daarom nog maar
eens: 

‘Basisschool de Veldhof…
Alaaf, Alaaf, Alaaf!’

Carnaval op basisschool de Veldhof

Proficiat 
Prins Florial I

Jeugdprins Jelle I
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Helaas moest de gemeenschap ven Eygelsho-
ven en de K.V. Burgerlust enkele jaren geleden
constateren dat de Auw Wieverbal in Egelse
zijn beste tijd had gehad. De bezoekers aan-
tallen in het Socio Project als ook bij de plaat-
selijke horeca waren bedroevend. Zo bloedde
de Auw Wieverbal in Egelse dood. Helaas had-
den de jongeren onder ons niet meer de inte-
resse om dit stukje carnavalscultuur voort te
zetten.

De K.V. Burgerlust wilde de jeugd en daarmee
ook de toekomst voor de Carnaval niet verliezen.
Men stelde zich ten doel een evenement te gaan
organiseren waarbij de carnavalscultuur behou-
den zou blijven en waar vooral de jeugd maar
ook de iets oudere jeugd mee verbonden zou

blijven. Derhalve werd
in 2013 Sjpriets 11 be-
naderd om mee te den-
ken. En zo geschiede, de
koppen werden bij el-
kaar gestoken en is men
gaan brainstormen met
de hoofdvraag: wat kan
er worden georgani-
seerd om met name de
jongeren onder ons te
behouden voor het car-
naval?
Plannen werden ter-
loops gesmeed en het
plan was om op vrijdag-
avond een groots opge-
zet feest te organiseren
waarbij DJ’s met carna-
valsmuziek gemengd
werden onder de naam
Friday BC (Before Car-
naval) op het horeca-
plein in Eygelshoven.
Helaas kon het plan
destijds nog niet wor-
den opgezet aangezien
het bespreken van de
plannen met de ge-
meente en het verkrij-
gen van een vergunning
te lang op zich heeft
laten wachten om het
groots opgezet feest op
het horecaplein te orga-
niseren. Hierdoor werd
er noodgedwongen uit-
geweken naar een klein-
schalige opzet in de
Koel van het Socio Pro-
ject en werd er gekozen

voor de naam Koel(e) Party. De naam verwees
tevens naar het mijnverleden van Egelse (de
Koele) alsook naar de woorden Koel van koud
en Cool van gaaf. 
De eerste editie was dan wel zeer kleinschalig,
maar ondanks dat was het gelijk een daverend
succes. De Koel gaf het feest een zekere sfeer en
beleving die iedereen beviel en dus ging men
hierop verder.
Na drie jaren in de koel gefeest te hebben groei-
de het feest uit zijn jasje en werd de Koel te
klein . De belangstelling onder de jongeren was
groot en er sloten gelukkig ook veel fervente car-
navalsvierders aan. Helaas echter, kon men de
Koel niet laten meegroeien en tevens kwam ook
de veiligheid en gezelligheid onder druk te
staan. Gelukkig kon na enkele gesprekken met
de gemeente het feest op het Horecaplein geor-
ganiseerd worden en werden de  benodigde ver-
gunning verkregen en afspraken gemaakt zodat
de benodigde tent ondanks de weekmarkt kon
blijven staan. Hierdoor werd het mogelijk om
het feest in de oorspronkelijke gedachte groots
op te zetten. 
Ook dit was wederom een enorm succes. Deze
5e editie trok weer meer bezoekers. Helaas ech-
ter werkten de weergoden niet helemaal mee.
Het was een steenkoude avond en dus letterlijk
een erg koele party. 

In 2019 zal de 6e editie plaatsvinden en is de
organisatie er alles aan gelegen dit te verbete-
ren en de bezoekers een ‘warm’ onthaal te bie-
den. Het feest is wederom groots opgezet en
staan er diverse artiesten gepland om de
bezoekers een schitterende en gezellige avond
te bieden.

Koele Party historie

Friture 
Laura

Laurastraat 81 • Eygelshoven • 5352261

Carnavalszondag geopend van 12.00-23.00 uur
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Voettocht Wittem

FIDES
Bouw & Advies B.V.

Proficiat Jeugdprins Jelle I

Proficiat Prins Florial I

Op zondag 28 oktober 2018 was het weer zover. Dit jaar
onder auspiciën van het 36ste regiment van de kerkraad-
se carnavalsvereniging werd de voettocht naar Wittem
georganiseerd.

Om half tien in de ochtend was het verzamelen bij Café de
Wieëtsjaf aan de markt in Kerkrade centrum. Het startschot werd
om 10.00 uur gelost en de hele stoet wandelaars van d’r VVKW,
de KV Burgerlust en het Regiment zetten zich in beweging rich-
ting Wittem.

De 1ste pitstop was in Hoeve Scholtissenhof in Bocholtz waar de
deelnemers werden getrakteerd op een lekker stuk Limburgse
vlaai met koffie of thee. Na deze welverdiende rustpauze ging de
stoet verder richting Eys.
Gedurende de voettocht werden vele herinneringen van het afge-
lopen jaar en de nieuwe voorbereidingen voor het carnavalssei-
zoen als andere onderwerpen gedeeld. Voor de deelnemers het
wisten was de 2de pitstop al bereikt. In Café Dancing Sport werd
onder andere genoten van het kostelijke gerstenat.
De finish kwam langzaam in zicht. Na een laatste spurt werd het
einddoel Wittem bereikt.
Bij aankomst in de Gerarduskapel werd gebeden voor goed weer
tijdens de carnavalsdagen en als dank werd een ‘Woësj’ achterge-
laten en ‘ ee keëtsje’ aangestoken.
Om 16.30 uur werd de terugtocht richting Kerkrade Centrum
ingezet. Alle deelnemers keken terug op een fijne en gezellige
dag. En nu maar hopen dat de gebeden niet voor niets zijn
geweest.

Proficiat Jeugdprins Jelle I
Proficiat Prins Florial I

Vasteloavend same!

Uit de oude doos

Jeugdprinsengarde Burgerlust 1968.
De jeugdgarde staat opgesteld bij huize Hermans in de Laura-
straat onder streng toeziend oog van commandant, de heer
Römkens.
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1 x 11 jaar geleden
Jeugdprins Dion I

1 x 11 jaar geleden 
Prins Marcel I Peeters †

Het is elf jaar geleden, dat ik Dion I
(Ritzen) als jeugdprins ben afgetreden.
Onuitwisbare herinneringen die ik helaas
niet meer met mijn grote prins Marcel I
delen kan, maar wat maakten wij er sa-
men een geweldige regeringsperiode van.

De prinsenproclamatie was mijn eerste grote
moment, toen stil en verlegen, raakte ik toch
snel aan de naam Jeugdprins van Egelse
gewend.
Aan veel bejaardencentra, scholen, zietsungen
en de Egelshovense middenstand een bezoekje
gebracht, heel veel leuke reacties, kaarten en
cadeaus daar had ik van te voren nooit over
nagedacht.
En steeds stond Marcel aan mijn zij, hij was in
die tijd een hele grote steun voor mij.
En dan de grote dag dat ik samen met Marcel
op de Laethof symbolisch de sleutel aannemen
mag, met als kers op de taart de grote optocht
door de Eygelshovense straten en boven hoog
op de praalwagen hield ik stralend alles in de
gaten.
Dankjewel aan iedereen die erbij is geweest en
ook al zag je het niet altijd aan me, voor mij was
het van begin tot het einde een groot feest.

Alaaf ex-jeugdprins Dion I 

Van kastelein tot Prins va Egelse en
weer terug achter de tapkast.

Het is weer elf jaar geleden dat ex-Prins Mar-
cel Peeters de scepter zwaaide over het Egelser
Vóttekletsjerriek. Zoals wij allen weten is
Marcel niet meer in ons midden maar toch zijn
wij als redactie van mening dat zijn herinne-
ringen, die hij toen heeft uitgeschreven, nog-
maals met de Egelser carnavalisten willen de-
len.

Voor geen goud willen missen
Prins van Egelse zijn, dat had hij voor geen
goud willen missen en zijn seizoen vloog werke-
lijk heel snel om daar hij een heel kort seizoen
kende. Carnaval viel in dat jaar heel vroeg. Op
zondag 3 februari 2008 trok de bonte stoet
door de straten van Eygelshoven. Na zijn pro-
clamatie in november 2007 brak de adventstijd
aan en had hij even de tijd zich voor te bereiden
wat er ging komen. En vanaf januari 2008 was
het dan ook “raak”, zoals hij dat omschreef. 
“De ene prinsenreceptie na de andere. De Her-
renzietsoeng, Rodenkirchen, Kindercarnaval
met de proclamatie van de nieuwe Jeugdprins,
de Seniorencarnaval, het bezoek aan de scholen
en voorverkoopadressen, de Speulkweskes, Auw
Wieverbal en één van de hoogtepunten de Prin-
senreceptie van Jeugdprins Dion en hemzelf”.

Hoogtepunten van het prinsschap
Naast de sleuteloverdracht door burgemeester
Jos Som, wat door Marcel als “prachtig en
plechtig” werd omschreven, volgde de carna-
valsoptocht door ós Egelse. Het moment waar
ook Marcel lange tijd naar uitgekeken heeft.
“Boven op de praalwagen staan en iedereen die
je toeroept met een krachtig ALAAF ALAAF.

Een gebeuren dat je niet kunt navertellen dit
moet je in het echt hebben meegemaakt”. 
Dan volgden de drie carnavalsdagen in d’r
Narrentempel het Socio Project en de kroegen-
tocht met de ex-prinsen op carnavalsdinsdag.
Langzaam tikte het klokje richting twaalf uur.
Het moment van aftreden kwam langzaam
dichterbij. Dit moment zou hij het liefst hebben
overgeslagen maar het hoorde er eenmaal bij.
“Iedereen mag rustig weten dat dit gepaard
ging met menig traantje en niet alleen van
mezelf. Dan ga je van het podium af en ben je
weer de gewone kastelein in het geweldige
Egelse”. Zo eindigde voor Marcel Peeters zijn
prinsschap als Prins va Egelse. Een herinnering
die voorgoed in zijn geheugen gegrift staat om
nooit te vergeten.

Redactie VK

Zondag 3 maart
OPTOCHT EGELSE
Vertrek 14.11 uur

Vanaf Bongartstraat

Proficiat Florial I en Jelle I
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Proficiat Prins Florial I

Proficiat Jeugdprins Jelle I

Heël wirke
Va heël wirke is nóg noets innen
doedgegange, zaat der sjef teage zieng
wirkluuj. “ Dat wees ich wal, woar et
antwoard” “ mar iech wil och nit der iesj’te
zieë”.

Sollicitere
Et Jantje solliciteert vuur ing baan bijj ee
bedrief. Heë vrieg wievööl geld heë geet
verdeene. Ziene nuijje baas zaat: “Noen
500 euro jidder mond en sjpieder mieë”.
“Da kóm ich sjpieder werm teruuk” zaat et
Jantje.

Nuij wirk
Et Jantje: “ Hallo Nel, wie geet et óp et nuij-
je wirk?” Nel: “ Prima, doa wirke al 1000
luuj ónger miech” . Jantje: “ Wie is dat
mögelik, hass du al zoeëvlot promotie
gemakt?” Nel: “Nee dat nit. Iech wirk
geweun óp de viefde etage”.

Vakans
“ woarum nums diech ging vakans?” Vriegt
inne maan aan zienne collega. “Iech kan eg
nit voet” zaat der collega. “Woarum nit?
Kan et bedrief nit misse?” Vrieg der maan
werm. “Mekkelik” zaat der collega, “Mar
ich wil nit dat’se dat te weëte koame”.

Neël
Jantje kunt in ing doe et zelver gesjef en
vrieg om neël. Der verkeuper: wie lang
mots’te ze haan?” 
Jantje: “ Wie lang kanns’te ze misse?”

Gót gesjoate

De KV
Burgerlust

heeft een eigen wim-
pelvlag (afm. 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 con-
tactformulier of bij APS Groep   

Eygelshoven.

Op zaterdag 16 februari
mocht Prins Florial I uit han-
den van de heer Gouder de
Beauregard de sleutels van
zijn prinselijk voertuig in ont-
vangst nemen.  De schitteren-
de foto van de prins op de
auto als beletteringen maken
het helemaal af en is verzorgd
door BD-sign, van de heer en
mevrouw Joey en Shirley

Geraets. 

Beide spon-
soren, na-
mens de he-
le Burger-
lustfamilie

onze 
hartelijke dank.

Prinselijk vervoer voor Florial I

Uit de oude doos
In vroefere jaren werden tijdens de
Caritas zitting in zaal Bresser (thans Tin
Star Saloon) loterijen georganiseerd. Op
de foto moest de naam van de pop
geraden worden.
Oorspronkelijk hoorde er ook een ‘Tanz-
mariechen hoedje’ bij, wat helaas verlo-
ren is gegaan.

De pop draagt een oude carnavalsorde
uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

Laurastraat 127 * Eygelshoven
-Voorheen Bresser/A Genne Komm

Na het Bonanzabal en
de Optochtflappen:
Vasteloavends

PARADE
Tijdens de optocht op zondag 3 maart
zijn wij natuurlijk geopend met 
terras en Billy de Kid in de zaal!

Wilt u volgend jaar in de
Vóttekletsjer adverteren ?
Dat kan natuurlijk!

Vraag informatie via:
sponsor-cie@burgerlust.nl
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Al 40 jaar uw occasiondealer
•Reparatie & onderhoud • Garantiewerkzaamheden
•Airco-onderhoud • Bandenservice • Ruitreparatie

Reeweg 112 • Landgraaf 

045-5321810
www.autoquadflieg.nl

In Memoriam
Ex Prins Wiel II Jongen 

Voorverkoop
adressen
alweer

bedankt!
Zonder 
jullie..?

In juni 2018 bereikte ons het droevige
bericht dat Ex-Prins Wiel II op een respec-
tabele leeftijd van XX is overleden. Wiel
was sinds 1947-1948 lid van de Burger-
lust. Begin mei 1953 werd hij als Lente-
Prins Wiel II geproclameerd. Zijn procla-
matie was gepland op zondag 1 februari
echter niet wetende wat de gevolgen
waren van de watersnoodramp in Zee-
land en dat de oud President van de Bur-
gerlust de heer Klinkenberg vlak voor zijn
proclamatie op de dansvloer overleed wa-
ren aanleiding de proclamatie af te bla-
zen.

Na zijn abdicatie werd Wiel meteen opgeno-
men als lid van de Raad van Elf. Vijf jaar is Wiel

hiervan lid geweest. Bij de oprichting van d’r
Prinse Road Egelse in 1957 melde hij zich me-
teen aan als lid. In 2008 vierde Wiel zijn 5x11
jaar Ex-Prins va Egelse en in 2014 werd hij
groots gehuldigd met zijn 6x11 jarig lidmaat-
schap.

In de bijna 70 jaar dat Wiel lid is geweest van
de vereniging, heeft hij zich altijd hiervoor inge-
zet. Als nestor in d’r Prinse Road va Egelse was
hij het grote voorbeeld voor alle Ex-Prinsen en
Ex-Jeugdprinsen.  

Op de foto links Wiel Jongen bij zijn hul-
diging 6x11 jarig jubileum in 2014 door
toenmalig president Léon Wetzelaer.

Als gevolg van de werkzaamheden aan de Molenweg is de route van de optocht op 3
maart gewijzigd: Bongartstraat, Terheidenstraat, Tripsstraat, Kerkraderstraat,
Veldhofstraat, Torenstraat, Terbruggen, Laurastraat, Kommerveldlaan, Anselderlaan, 
Op den Dries, Laurastraat, waarna
ontbinding op het marktplein. 

De optocht vertrekt op zondag 
3 maart om 14.11 uur. 

Routewijziging optocht 3 maart Egelse



Carnaval i Egelse 2019
Evenementen KV Burgerlust

Socio-Projekt

❈
❈
❈❈

❈❈
Zaterdag 2 maart

aanvang 20.33 uur
Prinsenreceptie

Vrijdag 1 maart
aanvang 17:11 uur
KOEL(E) PARTY

Zondag 3 maart aanvang 14:11 uur

Egelser Carnaval
DJ Roooy 

v.a. 20.00 uur

DJ Joseph&
Maandag 
4 maart

aanvang 19:11 uur

Trek mit
ós mit 

Dinsdag 5 maart
aanvang 14:11 uur

MMV DJ Joseph
v.a. 22.00 uur Wir Sind Spitze

❈ ❈❈
❈ ❈

❈

❈

❈
❈❈

❈❈


