
D’R VÓTTEKLETSJER D’R VÓTTEKLETSJER 
32e uitgave nr. 1

32e uitgave nr. 2
ligt bij u in de
brievenbus op

Maandag 1 febr. ‘16

Vasteloavendstsiedóng
va Egelse 2015/16

Vasteloavendstsiedóng
va Egelse 2015/16

Presidentenwissel

Aaftrap Burgerlust

Nuij Hoesorde 2016

www.burgerlust.nl

Prins Huub I (Mertens)Prins Huub I (Mertens)

D’r
 Je

ug
dp

rin
s O

we
n I

bis
 31

 ja
nu

wa
ar 

201
6

11

Sleuteloverdracht

7

3



Inmiddels is het alweer een jaar geleden
dat ik met de scepter over het Vótte-
kletsjer-rijk mocht regeren.
Een tijd die ik nooit zal vergeten! Ik heb
genoten van ieder moment van de voor-
bereiding, van de tijd van de proclamatie
tot de abdicatie en ik geniet nog steeds
dagelijks bij het terugdenken aan deze
mooie tijd! 

Ik heb een geweldig
seizoen gehad. Van
alle avonden in het
dorp, tot de dagen
in Kölle.  
Mijn mooiste mo-
ment blijft wel de
optocht in het dorp.
Een parade met de
meest blauwe lucht
die ik ooit gezien
heb, de meeste men-
sen langs de

kant die ik ooit gezien heb en de
meeste snoep die ik ooit zal gooien! 
Ik wil dan ook mijn hele familie en
al mijn vrienden bedanken die mij
geholpen en gesteund hebben
gedurende dit carnavalsjaar. Het
gaf mij een heel speciaal gevoel dat
ik de laatste prins was onder het
presidentschap van mijn vader. 

Hij is dit jaar afgetreden als President
van de vereniging.
Een speciaal woord van dank vooral aan
Noppie. Hij heeft mij tijdens deze periode
bijgestaan bij het oplossen van proble-
men en zorgde voor vele mooie herinne-
ringen. 
Ik wil mijn opvolger een hele fijne carna-
val toewensen, dat hij net zo een mooi
seizoen mag hebben als ik! 

Alaaf, Gideon I

Op zondag 13 september
vond voor de tweede keer in
het bestaan van de Burger-
lust het Parkstad Open Po-
dium plaats. De Burgerlust
wil de jeugdige talenten uit
de eigen omgeving stimuleren
en een podium geven om
daarmee de traditie van het
carnaval vast te houden. De
jeugd heeft de toekomst
tóch?
Winnaars POP 2015:  
YESz!
Bestaat uit:
Melanie Jennes
Isabelle Jennes
Nicole Meulenberg
Eefje Giesen
Ellen Smit

D’R VÓTTEKLETSJER 2015/16 www.burgerlust.nl pagina 2

COLOFON
D’R VÓTTEKLETSJER

Vasteloavendstsiedóngvan de KV Burgerlust 1924
32e joargank 2015-2016; nr. 1

oplage 4200 exemplaren

Bladmanager
Pierre Jongen

Redactie
Pierre Jongen

Piet Nieuwenhuizen
Roger Vliegen

René Wijmenga

Fotografie
René Wijmenga
Marco Lückers

Medewerking
Freelance journalisten

Advertenties
Sponsorcommissie

KV Burgerlust
i.s.m. 

Media Studio Wijmenga

Vormgeving
Media Studio 

Wijmenga

Druk:
Rodi Rotatiedruk

Verspreiding:
Stichting Anselbode

Een woord van dank
aan alle 

adverteerders.
Zonder de 

financiële steun 
van de 

adverteerders 
kan deze 

carnavalsuitgave 
niet worden 

gerealiseerd.
Een dankjewel 

aan jullie allemaal.

Terbruggen 27, EYGELSHOVEN,Tel. 5355443 - Fax 5355444

www.terpstra-assurantien.nl 

Vier wunsche d’r Huub I Proficiat en
inne schöne en sichere vasteloavend

Leef carnavalsgekke!

Proficiat 
Prins Huub I
‘t Socio wunsjt
dich ee sjun 
carnavalsseizoen

Open podium 2015



www.burgerlust.nl pagina 3

Het volksfeest CARNAVAL is weer ingeluid.
Duizenden carnavalsvierders maken zich weer op om het grote feest te gaan vie-
ren tijdens diverse proclamaties, zittingen en uiteindelijk carnaval zelf.
Het motto is dit jaar:  
“Vier hant karneval in os hats”.
Ik denk dat dit een goed uitgangspunt is om
het carnaval binnen “Egelse” te beleven en te
gaan vieren. Laten wij dan ook onder aanvoe-
ring van onze nieuwe prins Huub I, hier samen
gestalte aangeven, met als hoogtepunt de
grote optocht in os “Egelse”.
Een speciaal woord van dank aan mijn voor-
ganger Léon Wetzelaer, die in zijn negenjari-
ge periode de K.V. Burgerlust uitstekend ver-
tegenwoordigd heeft.
Verder een speciaal woord van dank aan ex-
prins Gideon I Wetzelaer en de prin-
selijke familie voor het geweldige
seizoen 2014-2015.
Het was super.
Onze huidige prins Huub I
en zijn familie wens ik
vanaf deze plaats, 
een prachtig maar voor-
al gezellig seizoen toe.
Als negende
President 
van de 
K.V. Burgerlust en
de hele Burgerlustfa-
milie, wens ik 
heel “Egelse” een
hartelijke ontspannende 
carnaval toe. 

John Prevo
President KV Burgerlust

VoorwoordBewaken van de Carnavalscultuur
D’R VÓTTEKLETSJER 2015/16

Bij een presidentenwisseling is het een goede
gewoonte dat de redactie van d’r Vóttekletsjer
een interview heeft met zowel de scheidende pre-
sident Léon Wetzelaer evenals met de nieuwe pre-
sident John Prevo. Echter deze keer heeft de
redactie er voor gekozen beide mannen tegelijk
aan tafel te vragen. En zo geschiedde op dinsdag
3 november ten huize van de nieuwe president
John Prevo.

Onder het genot van een heerlijke kop koffie en een
koekje stak de redacteur van wal. Hij wilde graag van
Léon vernemen wat zijn ervaringen waren over de jaren
dat hij aan het roer van het vlaggenschip, dat KV
Burgerlust heet, heeft gestaan. En aan John de vraag
wat zijn visies of doelen voor de toekomst zijn.
Deze twee vragen waren, zoals later op de avond bleek,
voldoende om de beleving van carnaval beiden aan het
papier toe te vertrouwen.
John en Léon zaten binnen twee tellen op het spreekge-
stoelte en hadden samen een duidelijke beleving van het
carnaval zoals dit nu is en hoe dit verder zou moeten in
de toekomst. Opmerkelijk was dat zowel Léon als John
veel meer bezig zijn met het heden en de toekomst van
het carnaval in Eygelshoven, dan terugblikken op het ver-
leden. Ze hadden een duidelijke gemeenschappelijke
visie en vulden elkaar aan.

Wat is dan de visie voor de toekomst? Carnaval is een
traditie die al heel lang bestaat en dit stukje cultuur zal
voor de toekomst bewaart moeten blijven, aldus John.
Dit is voor hem het speerpunt voor het carnavalsgebeu-
ren in ‘Egelse’ en voor de ‘luuj va Egelse’. 
Wil men echter het carnaval levend houden, dan zal men
als vereniging alert moeten blijven. Alert in verschillende
opzichten. Het aanbod aan evenementen wordt steeds
groter en daardoor ook de concurrentie. Denk hierbij aan
de vele oktoberfeesten die plaatsvinden. Ook het
Halloween gebeuren waarvan vroeger bij ons bekend
stond als een echt Iers en Amerikaans feest, steekt op
vele plaatsen de kop op.

Alert blijven op hetgeen wat om ons heen plaatsvindt is
één: Maar wat gaat de KV Burgerlust er zelf aan doen om
het carnavalsgebeuren in Egelse levend te houden? De
evenementen die de K.V.  Burgerlust jaarlijks organiseert
bewaken en continue verbeteren met de middelen die
daarvoor ter beschikking staan. Evenementen organise-
ren voor jong en oud en waarbij iedereen zich thuis voelt.
Waar gelachen en gefeest wordt tijdens carnaval. Ge-zel-
lig samen zijn onder het genot van een lekker drankje in
een omgeving waar men zich prettig voelt.
Waar je de zorgen en de stress van alle dag
van je af kunt zetten en jezelf kunt zijn.

De inhoud van de opzet van de evenemen-
ten moeten zowel jong als oud aanspreken.
Zo is verleden jaar de invulling van de kinder-
carnaval gewijzigd en daarover zijn vele posi-
tieve geluiden ontvangen. Ook tijdens de
Koele Party hebben de jongeren uit onze
gemeenschap, hebben het afgelopen seizoen
genoten van de goede combinatie van de
hardcore - en carnavalsmuziek. Dit evenement
is zeker iets wat een langer leven is beschoren
en zijn vruchten zal afwerpen. Naast de Night

of the Prins, de Herrenzietsoeng en de Seniorenavond, is
de KV Burgerlust van plan om een dameszitting aan de
bestaande evenementen toe te voegen.
Carnaval organiseren kost geld. De KV Burgerlust heeft
betere tijden gekend maar de laatste jaren, door de eco-
nomische crisis en de vergrijzing, heeft de vereniging
moeten interen. Interen op iets dat men gewend is, is
niet gemakkelijk aldus beide heren. 
Ondanks deze ontwikkelingen doet de KV Burgerlust er
alles aan om het carnaval in Egelse levend te houden.
Wil men dit bereiken zal men niet alleen de ouderen
moeten blijven enthousiasmeren, maar vooral ook de
jeugd bij het carnaval betrekken. De jeugd wordt tegen-
woordig veel geboden en interesses veranderen voortdu-
rend, dan is het moeilijk om hen voor het carnaval te
behouden.
De KV Burgerlust met haar Raad van Elf en hun nieuwe
‘frontman’ John Prevo, zal het geheel een nieuwe facelift
geven die past binnen de carnavalscultuur en binnen
‘Egelse’. Zij hebben hier een opgave te vervullen die niet
alleen de plicht is van de KV Burgerlust maar ook van
alle andere carnavalsverenigingen in het Limburgse.
Deze mening wordt ook gedeeld door alle lidverenigin-
gen van de Samewirkende Limburgse Vasteloavendsver-
eniginge het SLV, zo gaf John aan. Léon vulde hier op
aan dat alle carnavalsverenigingen het bewaken en het
voortzetten van de carnavalscultuur hoog in het vaandel
hebben staan. Wil men dit doel bereiken zullen de han-
den in elkaar geslagen moeten worden en zal men elkaar
met raad en daad terzijde moeten staan.
Het carnaval in ‘Egelse’ is levend, ook in 2015. Dit komt
mede ook doordat de KV Burgerlust kan beschikken over
een ideaal en zeer multicultureel gebouw, het Socio
Project. Dit gebouw biedt veel mogelijkheden om carna-
valsevenementen te organiseren. En zo heeft de vereni-
ging dan ook de mogelijkheid de ‘Vóttekletsjere’ van
Egelse iets te bieden, wat in andere  plaatsen vaak niet
mogelijk is. Vele artiesten hebben door de jaren heen op
onze bühne gestaan. En voor veel artiesten is het een
grote eer om daar te mogen optreden.
Het gesprek liep tegen tien uur langzaam ten einde.
Léon en John zien de toekomst van het carnaval i Egelse
met vol vertrouwen tegemoet en weten dat er steeds
nieuwe uitdagingen zijn die om aandacht vragen.
Léon gaf aan John als nieuwe president mee dat hij voor-
al in het begin zal moeten wennen aan de nieuwe din-
gen die op hem afkomen en dat hij dan moet leren hoe
met problemen om te gaan en dit een plaats te geven.

In het 92e levensjaar van de KV Burgerlust verlaat Léon
Wetzelaer als 8e president het toneel en kiest voor een
plaats in de Raad van Elf. De 9e president is geïnstal-
leerd op 11 november 2015 tijdens de interne opening
van de KV Burgerlust. 
Een gemakkelijk rekensommetje leert ons dat de vereni-
ging niet veel presidenten ‘verslijt’ en dat zij gemiddeld
10 jaar het ambt bekleden. Hieruit blijkt maar weer dat
presidenten het lang volhouden bij de KV Burgerlust en
het dus graag doen. 
Het is niet altijd even gemakkelijk om een carnavalsver-
eniging als de KV Burgerlust te mogen aanvoeren. 

Daarom wenst de hele Burgerlustfamilie John Prevo
niet alleen veel kracht en wijsheid toe maar ook veel
plezier in zijn ambt als President van de KV Burgerlust
1924. Proficiat!

President John Prevo
VASTELOAVEND SAME,

Proficiat, Huub I

John Prevo geïnstalleerd als 9e president van de 
KV Burgerlust en zijn vrouw Marlies.

www.burgerlust.nl
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Proficiat Prins Huub I..!

Elve- en Ieëreroad 2015

Voettocht Wittem
Het is al jaren een goede traditie om voorafgaand aan het nieu-
we carnavalsseizoen een voettocht te maken naar Wittem om
daar een kaarsje aan te steken voor goed weer met carnaval. Aan
de voettocht namen leden van d'r VVKW, de KV Burgerlust en het
36e Regiment deel. Dit jaar was de organisatie in handen van
het 36e regiment van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain die
er alles aan gedaan had om er iets leuks van te maken en daar
zijn ze zeker in geslaagd.
Gestart werd in Kerkrade op de markt. Tijdens de route werden
de deelnemers, tijdens de verschillende pitsstops, getrakteerd op
verschillende lekkernijen. Rond de klok van kwart over drie werd
Wittem bereikt. Na de 'woeësj' een plaats gegeven te hebben bij
het Gerardus beeld werd nog een drankje genuttigd. De
terugtocht werd gemaakt in twee huifkarren richting Kerkrade
markt. Allen konden terugzien op een geslaagde dag.
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Vasteloavend tsesame. Sjön om uuch als leëzer
van d'r Vóttekletsjer te darve begrusse. Iech num
geer de meugliegheet um miech als Prins va
Egelse vuur te sjtelle.

Ich bin Huub (Mertens) d'r Ieëtsje.  Let estebleef
op de twieë uu's in miene naam. Hubpe mit ing
‘u’ hant v'r al twieë moal gehad, doarum bin
iech d'r dreide in klank en d'r ieëtsjte in naam.
Zoeë, dat is gezaat.

Ing mieng gesjiechte koome de plaatsje Egelse,
Kirchroa, Heële, Blieërhei en Mastrich vuur. 
Egelse, doa bin iech gebore als zoon van d'r
Huub Mertens van de Bosse en 't Maria
Mertens-Diederen † oet de Brandtsjtroat. Vier
woeënete in de Vassjtroat nommer 48, doa is
noen och mieng Rezidents. 

Kirchroa, dat is de plaatsj woa iech huu tsem
daags woeën tsesame mit mieng vrundin 't
Tabita (van Eijk). Dat is oes Heële en doa mit is
de dreide plaatsj oes mie liesje al aaf gesjtript.

De luu die miech get beëter kenne wisse al dat
iech i Mastrich wirk. Op de Bernard Lievegoed
Sjoeël. Doa gef iech les in economie, maatsjap-
pijlieër en eëdkinnes. Dat letste hat mit vulk-
aanwissensjaft mieng gruëtste intresse, noa
Vasteloavend viere natuurlieg, maar dat sjprikt
van zellef. 't Tabita en iech bezukke geer de vul-

kane langs de mediteranee. Sjön weer, sjön
strand, gód esse en drinke en vulkane, wat wilt
inne miensj noch mieë? "Foto's maache", och ja
dat vergoot iech bijna, dat is óch inne hobby van
miech, foto's maache, vööl foto's maache.

Went iech ginne prins van Egelse bin, dan bin
iech ummer d'r bij went Sjpriets Ellef oet trökt.
Dat is ken me zaage d'r Hofleverancier van

Prinse in Egelse en Kirchroa. Went
iech jod geteld han, zunt in de letste
joare 8 Prinse oet Spriets Ellef kómme.
Doa bin iech trouwens och al ins Prins

geweë. En nit alling doa. Den
aa gekoame bij de nieëg-
ste plaatsj oet mie lies-
ke óp jen Blieërhei
han iech och al de
Prin-semutsj gedra-
ge.  Joare tseruk is
bij de wieëtsjaf
Ackens ee wieëtsjaf-
selftal ópgerich. Dat
woar zoeë succesvol dat
't KNVB an erkant is woeëde.
Uur kent miech op de velder
van LHC als trainer van ‘t
twieëde va SVA, Sport
Verain Ackensplai, vinge.
Van deë kloep woar iech
dus Prins. 
De letste 6 joar bin iech
gikker twieë joar prins
geweë. Iech zou zaage,
"Tempeleers kiek oet, d'r Huub
kunt."

De vroag die giddere nuije Prins kriet vuurgelach
is; "Wat liekt diech 't sjoeënste aan Prins zieë." 
't Klink missjien vreëm, maar de Vasteloavend
an sich, wie geer iech ze och vier en wie sjön 't

miech och liekt boave op d'r waan te sjtoa en
durch de zonuvvergoate sjtroate te trekke, is
vuur miech nit de apotheose.  Iech kiek vöal

mieë oet noa de weëke en daag vuur 't groeëte
fés. In ós gemeensjap zunt zoeëvöal luu die get
betekent hant. Die gebouwd hant aan wat oes
gemeensjap huu is en die op d'r moment get
mieë op d'r hingergrond leëve. Die wil iech als
Prins bezeuke en mit loate geneete, hij en doa
inne in d'r sjienwerper sjtelle vuur wem dat noen

nit mieë zoeë gemekkelieg is. Als
Prins han iech de meuglieg-

heet och die luu bij os
volksfés te betrekke en
dat wil iech geer doeë.
Vasteloavend is ee fés
vuur gidderinne en nit
alling vuur de luu die

nog volsjtendieg mit
kenne doe in de zale en

op de sjtroate.

Och ing vroag is, "Woarum
wilste graat noen Prins

weëde?" Doa op kin
iech ee paar dinger
zaage, iech han de
leëftied mit, mit 32
bin iech nit te oud
en zieëker nit te

jónk. Bin noch nit
getrouwd, woeën wal same,

maar dat is noa mieë
geveul toch angesj en

miene pap is noch jónk
genóg. Iech bedoel dat

zoeë, heë kint noen
noch aan alles mit
doeë en dat ving iech
ing van de sjönste
dinger um net noen

Prins te zieë, dat iech
same mit mienge pap

noch vol d'r van geneete
kan.

Iech bin veëdieg mit mien vuursjtelröngde,
maak mich noen op vuur ' t groeëte fés.  Hof dat
iech uuch allemoal op de ing of de ander

maneer darf treffe. Vier roope ós dan ee hatslieg
Alaaf tsów en drinke ós inne óp die sjun
Vasteloavend i Egelse.

Alaaf,
uune 
Prins
Huub 

d'r
Ieëtsjte.

Drei moal Prins te zieë

Egelse, d’r  21 november 2015

Vier Prins Huub d’r Ieëste, Groeëtvorst va de Bosse bis an ’t Waobiggerveld en va de Oaw
Hoeëpel bis an de Bóngeskoel, Heersjer uëver ’t Vottekletsjereriek hant besjloate:

1. De beneuming als vasteloavendsprins in t joar 2016 va Egelse aa te numme.

2. Dat vier noa tweeë moal geoefent te han bei SVA en Sjpriets 11, zint vier noen as
dreide moal veëdig vuur inne richtige Prins te zieë va de KV Burgerlust.

3. Reënt ut of sjiengt de zon, gidder joar dezelfde zeverij, vier verziekere uch dit joar
hant vier Sjnei.

4. Och al woeënen vier soms i Kirkroa, Egelser ligt os hats kotter noa.

5. Al va jongs aaf aa stóngen vier in de voetbalsjóng, ma noa al die joare kenne vier  
zage dat ut roeëd truitje os het sjunste stóng.

6. Gidder joahr Vastelaovend viere geet va zelf, wens ze lid bis va deë sjunne kloeb
Sjpriets 11.

7. Miene pap is va de Bosse en mieng mam va ut Kommerveld, dit sind ja óch twieë 
va de sjunste sjtuksjkes welt.

8. Vier maakten ós ummer druk “wie zitten ós hoare”, maar noen mit de Prinsenkap 
hant vier die onrauw verloare.

9. D’r Vastelaovend va Egelser is va sjtand, noen zieëker went vier dit joar och ut 
betste beer hant.

10. De komende vasteloavendsdaäg zalle vier ós motto vöal goa zage: “Kiek ins um 
uüch hin, want ginne is geer alling. Pak uüch ins vas want same hant vier de 
mietste sjpas.”

11. Dat vier sjpas en vreud kinne make, mar dóch dit da in Ieëre, zoeë blieve vier bij de
Burgerlust en in Egelse vastelaovend viere.

Zoeë woeëd gegoave 
in ós prinselijke Resiedens, 

Vasstraat 48 i Egelser.

Prins Huub d’r Ieëste
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D’r Elfde va de Elfde: KV Burgerlust trapt aaf..

1x11 jaar lid Dans en showgroep Burgerlust

Whitney Frings
Het is weer elf jaar geleden dat Whitney toetrad tot de Dans
en Showgroep van de Burgerlust.
Heel wat bühnes heeft Whitney in al die jaren tijdens het car-
navalsseizoen mogen betreden.
Om toch maar weer telkens opnieuw een presentatie neer te
zetten vraagt natuurlijk ook trainingsuren. Maar dit had
Whitney maar al te graag voor over en dit blijkt dan ook dat
zij elf jaar trouwe dienst heeft bewezen. 
Wij als Burgerlustfamilie zijn dan ook zeer trots op ‘’t sjunste
wat de Burgerlust te bijje hat’ onze Dans en showgroep waar
Whitney deel van is.
Whitney langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met
jouw jubileum. De Burgerlustfamilie is trots op je.

11 jaar lid Raad van Elf

Jos Rautert
Dit seizoen viert Jos Rautert zijn 1x11 jarig lidmaatschap van
de Raad van Elf van de K.V. Burgerlust.
Het is weer 11 jaar geleden dat Jos toetrad tot de Raad van
Elf. Hij startte binnen de Burgerlust met een snuffelstage. Een
periode waarin hij in de keuken onder de deksels van de pan-
nen kon kijken om vervolgens een duik te nemen in een of
meerdere commissies. 
Momenteel is hij verantwoordelijk voor de loods van de
Burgerlust en heeft daarom dan ook de titel ‘loodsmanager’
meegekregen. Het was Jos op het lijf geschreven mede een
loods te realiseren en  waar hij zijn handjes kon laten wappe-
ren met het maken van het een en ander. Behalve dan het ver-
ven. Dat ging hem niet zo goed af maar daarvoor had hij veel
andere goede kwaliteiten in huis. Zo is Jos ook verantwoorde-
lijk voor al het personeel tijdens de evenementen. Daar staat
hij op een perfecte manier zijn mannetje en dat is zeer te
waarderen.
Naast dat Jos uit handen van Jeugdprins Owen I de  zilveren
verenigingsspeld in ontvangst mocht nemen mocht hij tevens
uit handen van de voorzitter van het SLV dhr, Vlecken, de Orde
van verdienste in ontvangst nemen.
Namens de hele Burgerlustfamilie feliciteren wij Jos van harte
met zijn jubileum.

Jos Rautert mocht uit handen van de voorzitter van het SLV de orde
van verdienste in ontvangst nemen

Léon Wetzelaer is door het SLV benoemd tot erelid van de
Samewirkende Limburgse Vasteloavesvereniginge

Léon Wetzelaer neemt afscheid als president van de
Burgerlustfamilie

Yannia Hoeppermans nieuw tanzmariechen van de Burgerlust met
haar nieuwe dans

Pierre Jongen na 31 jaar op de reserve bank gezeten te hebben nu
lid van de Raad van Elf

Ton Damen neemt afscheid als penningmeester en wordt door de
president daarvoor extra bedankt

Het nieuwe carnavalsseizoen wordt met knallend vuurwerk geopend
Fred Leuven met zijn vriend Math brengen een zelf gecomponeerde
Egelser sjlaager 

Hans van Hoof en Marco Lückers ontvangen de verenigingsspeld
als lid van de Burgerlust binnen de Prinsenvaders commissie Onthulling van de nieuwe huisorde “Vier hant karneval in os hats”
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Bart v. Slobbestraat 17
6471 WV Eygelshoven (Kerkrade)

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

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

Proficiat Prins Huub I

Sydney Baggen ontvangt de verenigingsspeld als nieuw lid van de
Burgerlust binnen de dans en showgroep

Whitney Frings viert dit seizoen haar 11 jarig lidmaatschap van de
dans en showgroep

Gideon Wetzelaer opgenomen als nieuw lid van d’r Prinse Road
Egelse

Jos Kerres met zijn act Daddy Cool van Bonney M.

Leden van de Raad van Elf in vergadering? — Aha Aha, Da Da Da!

Van Geijn assurantie BVVan Geijn assurantie BV

045-5285878 
06-54280700 

www.paulvangeijn.nl

Proficiat 
Prins Huub I

TRIPSSTRAAT 14 • EYGELSHOVEN • T. 06 - 22 910 659
www.installatiebedrijfpaulsteins.nl

franzen.gtf@hetnet.nl       www.franzenbocholtz.nl

Past. Neujeanstr. 5
6351 GK Bocholtz
045-5441310

Schutteren op de wei
Eén keer per jaar komen de leden van de Vasteloavendsverain
Kirchroa Wes en de Burgerlust samen om te schieten op de vogel.
De leden van beide verenigingen strijden dan onderling voor de
hoogste eer bij de mannen en de vrouwelijke deelnemers.
Dit jaar wist Yvette Rautert de koninginne titel naar zich toe te
trekken bij de dames. Patrick Starmans van Kerkrade West ging
met de titel van door bij de heren.

Beiden van harte gefelicteerd!
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Drinkbeker
De drinkbeker staat zowel in
het heden als in het verleden
centraal als het over drank
gaat. 
Samen het glas of de beker
heffen op een goede toekomst
of het invullen van een functie.
En natuurlijk het invullen van
het prinsschap in Egelse is zo
een speciale gelegenheid.
Dit zijn de woorden van onze
beschermheer Fred Leuven.

Traditiegetrouw ontvangen de
Prins en de Jeugdprins bij de
Sleuteloverdracht hun drinkbe-
ker als herinnering. Bij afwe-

zigheid van onze bescherm-
heer is deze taak door Pre-
sident Léon Wetzelaer waarge-
nomen.

Fred Leuven orde
Zoals elk jaar eert onze
beschermheer ook mensen die
ieder op hun manier de vereni-
ging steunen. De medaille van
de beschermheer is een aan-
moedigingsmedaille om de
ingeslagen weg voort te zet-
ten.
John Roumans is een man die
de KV Burgerlust enkele jaren
geleden is komen versterken.
En John doet dat dan ook
goed als het gaat over de
drank, merchandising, onder-
steuning bij de seniorencarna-
val en de sponsorcommissie.
John is recht door zee. “niet er
omheen draaien maar zeggen
waar het op staat” is zijn
devies. Trouwens niet alleen
John is carnavalsminded, ook

zijn vrouw en dochter zijn met
het virus besmet geraakt.
John van harte proficiat na-
mens de hele Burgerlustfa-
milie.

Jos Kerres heeft, nadat zijn
zoon Machiel prins is geweest,
aangegeven graag een
bestuursfunctie te ambiëren.
Dat heeft de vereniging gewe-
ten. Als een kleine wervelwind
vliegt hij door de vereniging en
laat zijn kennis en kunde door-
klinken. Het viel ons op dat hij
een echte verenigingsman is.
Nieuwe ideeën, andere aanpak
en doorzettingsvermogen is
iets dat bij Jos samengaat.
Sommigen leden moeten er
nog even aan wennen. Maar
gedrevenheid zal altijd
gewaardeerd worden. 
Jos, de Burgerlust waardeert
jouw instelling en feliciteert
jou met de Fred Leuven orde. 

Cadeaus en Medailles van der
Sjirmheer Fred Leuven

Proficiat
Prins
Huub I
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Dagelijks bestuur KV Burgerlust gewijzigd

Binnen
het dage-
lijks
bestuur
van de KV
Burgerlust
hebben
zich wijzi-
gingen voorgedaan.

Van links naar reachts op de
foto: Jos Kerres penningmees-
ter. Hij heeft de taak overge-
nomen van Ton Damen.
Guido Frings 1e secretaris en
2e voorzitter. John Prevo
heeft de presidenten scepter
overgenomen van Léon Wet-
zelaer. Gijs Vercouteren 2e
secretaris en Jos Rautert DB
lid.

Proficiat Prins Huub I

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

D I E R E N S P E C I A A L Z A A K
EUSSEN-RUTTEN

VELDHOFSTRAAT 28 EYGELSHOVEN
T: 045-5351760 F: 045-5461087

OOK VOOR THUISBEZORGEN
OPENINGSTIJDEN: dagelijks van 9.00-18.00 uur, zaterdag van 8.30-17.00 uur

Proficiat
Prins

HUUB I

Buizerdweg 5
Landgraaf
045-5311830

Uw feest begint bij ons

Verhuur van grote en kleine tapinstallaties

Ook voor glaswerk, servies, tafels, statafels,

stoelen, barkrukken en koelkasten

drankenhandel

Alaaf Egelse
Alaaf ‘De Burgerlust’
Alaaf  prins Huub I

Bakkerij

Wido Thuis
Haanraderstraat 74, Kerkrade

Tel. 045-5460986

Proficiat Prins Huub Iwww.burgerlust.nl



Ik zat nog volop in de drie dolle dagen
toen prinsenscout Ton Damen mij lachend
vroeg: “Is dat niks voor jou, prins zijn?” Ik
nam de vraag op dat moment niet zo se-
rieus, maar toen hij carnavalsdinsdag te-
rugkwam op zijn vraag had ik sterk de
neiging om gelijk ja te zeggen. Inmiddels
had ik het thuis al besproken en kreeg de
wijze raad er goed over na te denken,
maar na het informatieve gesprek wist ik
het zeker: Ik wilde Prins van Egelse wor-
den! Nog voordat de narrentempel was
“uitgedampt” van de drie dolle dagen
stond mijn besluit vast. Hierna volgden de
nodige gesprekken achter de schermen en
moest er heel wat gebeuren. Ik zou de
prins zijn die tijdens de eerste Night of the
Prins uitgeroepen zou worden en de 11e
van de 11e  was niet meer zo ver weg.
Tijdens de zomermaanden moest er een
prinsenmedaille ontworpen en besteld
worden, ook de pinnetjes niet vergeten en
ja,  natuurlijk moest het prinsenpak gepast

worden. Tevens moest er een steek met
veren komen, een kostuum met hemden,
de prinsenschoenen en ga zo maar door.
Als kers op de taart moest ik het snoep-
goed voor de optocht uitzoeken. De op-
tocht, dat leek mij geweldig; boven op de
prinsenwagen staan en als een drone bo-
ven Egelse uit stijgen. Langs carnaval min-
ded Egelse en de toeschouwers een luid
ALAAF roepen en de jeugd trakteren op
lekkers. Maar eerst de nodige plichtplegin-
gen. 
Zo bezocht ik o.a. diverse verzorgingste-
huizen en scholen, de carnavalsavond van
de Speulkweskes
na het bezoek aan
Rodenkirchen, ook
werden collega ver-
enigingen bezocht
en gaf ik acte de
presence bij de
nieuwjaarsreceptie
van onze burgerva-
der en de helaas
inmiddels overle-
den deken. Op car-
navalszaterdag be-
zocht de voltallige
Burgerlust familie de H. Mis waarna in de
narrentempel de receptie plaatsvond.
Samen met jeugdprins Dylan en zijn fami-
lie werden wij verrast door veel bezoekers
die ons een bijzondere carnaval wensten.
En dat werd het !
’s Zondags vond de sleuteloverdracht
plaats waarna de residentie van de jeugd-
prins bezocht werd en van hieruit ging ik

www.burgerlust.nl pagina 10D’R VÓTTEKLETSJER 2015/16

1x 11 jaar Prins Tim I

Laurastraat 51•Eygelshoven•☎ 5351777•Benly@home.nl

Proficiat Prins Huub I

Inventum
hetelucht 
friteuse
voor

Wafel
ijzers
voor

119,-

Gourmetstellen
vanaf 29,95

19,95

Openingstijden:

Maandag GESLOTEN

Di 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 Huub I en vier
wunsje dich ee sjun

carnavalsseizoen

tel. 045-5352992

www.kapsalonjanine.nl

met “mijn gevolg” richting Bistro waar de
gastvrouw en gastheer ons hartelijk ont-
vingen. De inwendige mens werd voorzien
van een maaltijd en de nodige drankjes.
Intussen werd de prinsenwagen gevuld
met snoep. Er was geadviseerd om onge-
veer 800 kg snoep in te kopen maar ik was
zo benauwd te weinig te hebben dat ik in
al mijn enthousiasme 1400 kg had inge-
kocht. De lading ging maar ternauwer-
nood in de wagen. Toen was het zo ver, we
gingen naar de Bossen en ik beklom
“mijn” prinsenwagen en begon aan een
zegetocht! Ik kan het gevoel dat ik die
uren ervaren heb niet weergeven en ach-
teraf was het nog extra bijzonder omdat ik
als laatste prins door de Brandstraat ben
mogen gaan. Ik heb genoten en denk er
met warmte en plezier aan terug. De da-

gen vlogen voor-
bij en na eerste
keer Night of the
Prins, laatste keer
B r a n d s t r a a t
stond er nog iets
bijzonders aan te
komen; ik zou als
eerste prins op
d i n s d a gavo n d
24.00 uur aftre-
den. Het waren
bijzondere erva-
ringen in een bij-

zonder seizoen. Dit alles was mogelijk
omdat fijne mensen om me heen stonden
die me steunden en alles mede mogelijk
maakten. Ik wil deze allen nogmaals har-
telijk dank zeggen. Een bijzonder woord
van dank aan Jos Frings, die mij als adju-
dant fantastisch door dit alles heen heeft
geloodst. Jos top, bedankt.

Ex Prins Tim 1e 



Traditioneel wordt op carnavalszondag de sleu-
tel van de gemeenschap Eygelshoven uitgereikt
aan de Prins en Jeugdprins van de KV Burger-
lust. Ook in 2015 vond de sleuteloverdracht in
de Laethof plaats. Op de vroege zondagochtend
om 10:00 uur  is onze burgervader de heer Jos
Som, met zijn echtgenote en enkele andere
leden van het college, present om de sleutel
over te dragen aan onze Prinsen. 

Op deze ochtend wordt niet alleen de sleutel
overgedragen en mensen gehuldigd. Voordat de
officiële handelingen worden uitgevoerd gaat
hieraan eerst de nodige satire vooraf. 
Zo probeert president Léon Wetzelaer, voor de
laatste keer in zijn ambt als president, onze bur-
gemeester ergens op te wijzen. Tijdens deze ver-
woede poging ziet de Burgemeester zijn kans
schoon om op een fantastische wijze de bal te-
rug te kaatsen. En ook nu slaagde hij daar weer
in onder het motto : Vasteloavend verbingt!
Na het heen en weer ‘gesjtöchel’ gaat de
Burgemeester over tot het uitreiken van de
gemeenschapssleutel. Hij wenst Prins Gideon I
en Jeugdprins Owen I veel plezier tijdens de
komende carnavalsdagen. Na deze symbolische
machtsoverdracht aan de Prinsen legt de burge-
meester zijn ambtsketting neer. 

Zilveren handjes
Tijdens deze ceremonie protocollair worden
doorgaans ook leden van de vereniging geëerd
met een orde van verdienste. 
Zo ontvingen Marlies Prevo en Marianne
Damen uit handen van Burgemeester Jos Som
het zilveren handje.  Wij weten als geen ander
dat de leden van de Raad van Elf gesteund wor-
den door hun echtgenotes en meestal zijn zij

net zo begaan met het wel en wee van de
Burgerlust als hun echtgenoten. Zij zijn vaak de
stille kracht achter de vele kleine dingen die wij
allemaal niet zo direct weten. Ook Marlies en
Marjan steunen John en Ton al vele jaren met
hun activiteiten en daar zijn wij als Burgerlust
familie zeer trots op. Marlies en Marjan van
harte proficiat.
Verder werd door Burgemeester Jos Som een zil-
veren handje uitgereikt aan Peter Jongen. Sinds
hij Prins va Egelse is geweest in 1985, is hij de
Burgerlust en d’r Prinse Road trouw gebleven.
D’r Egelser carnaval draagt hij in zijn hart mee.
In al de jaren van zijn lidmaatschap heeft hij
veel werk verzet. Door zijn positieve invloed op
de meningsvorming binnen d’r Prinse Road en
actieve deelname aan activiteiten is hij een
voorbeeld voor velen. Peter namens de hele
Burgerlust familie van harte proficiat.
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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 Autofit 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
Huub I

Alaaf...
Prins
Huub I

Sleuteloverdracht Laethof 2015

www.burgerlust.nl
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Proficiat KV Burgerlust mit d’r Nuije Prins va Egelse!

Proficiat  Prins Huub I


