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De weekmarkt van Eygelshoven is genomi-
neerd als één van de drie beste middelgrote
weekmarkten van Nederland. Ook de KV
Burgerlust draagt een steentje bij om de

weekmarkt van Eygelshoven te promoten.

Prins Huub I en Jeugdprins Owen I deelden
cake met koffie of thee uit aan de bezoekers.
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Gót gesjoate

Proficiat Jeugdprins Mika I..!

De vasteloavend is in volle gang en nadert langzaam haar
hoogtepunt, namelijk, de drie dolle dagen.
Dagen waarvan wij verwachten, dat heel Egelse zal uitlopen
om samen met de Prinsen en de K.V. Burgerlust de vasteloa-
vend te beleven, met als een van de hoogtepunten, de triomf-
tocht door Egelse georganiseerd door het optochtcomité. 

Veel is er al gevierd, zoals de Night of the Prins, de Herrenziet-
soeng en uiteraard weer een hoogtepunt bij de Burgerlust, het
Kindercarnaval, waarbij wij afscheid moesten nemen van onze
Jeugdprins Owen I en onze nieuwe Jeugdprins Mika I werd gepro-
clameerd.
Weer een nieuwe Jeugdprins voor ons geweldig dorp Egelse,
alleen in een iets ander jasje. 

Onze Jeugdprins Mika I zal niet een heel jaar regeren over onze
kleine Vóttekletsjerkes, maar zal eveneens als onze Prins Huub I
op carnavalsdinsdag om 24.00 uur aftreden.
Wij, de Burgerlust, wensen Mika I en zijn familie, een
schitterende tijd toe als jeugdprins van Egelse.

Rest mij om veel dank uit te spreken aan onze ex-Jeugdprins
Owen I en zijn familie. Het was in één woord GEWELDIG met jul-
lie. 
Leef Luu va Egelse, Prins Huub I en Jeugdprins Mika I, vier van
de Burgerlust wunsche uch, ing grandioze Vasteloavend tów.

John Prevo
President  K.V. Burgerlust

Voorwoord

Vasteloavend same,

www.burgerlust.nl

Weekmarkt Eygelshoven

Ambtenaar
Inne ambtemaar meld ziech vuur ziene ieësj’te wirkdaag
in de fabriek. De eegeneer begruss um en gief um inne
bessem en zeat: “ Dieng ieesj’te taak is um de vloer aa
te veage”. D’r ex ambtenaar kiekt verbaast en sjtamelt: “ Mar ich woar
hijjvuur afdelimgsmennisjer!” “ Oh sorry, dat wós ich nit. Geaf miech
deë bessem mar, dan dón ich dat effe vuur wie dat wirkt”.
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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...
Jeugdprins

Mika I

Alaaf...
Jeugdprins

Mika I

De jeugdelvenraad van KV Burgerlust aan de vooravond van de proclamatie van Mika I. V.l.n.r.: Miquell Jongen, Jasen Almanzouri, Levy Vranken, Loden Kuffen, Lindsey Vredeveld, Anna Delhey,
Jimi Peters, Amber van Megen, Julian Klok, Tara Göbbels en Noah Gurzenda.

Swinge sjpringe zinge
Intro
Mit de vasteloavend
Is sjtiemmoeng in de boet
Vrolijk klinkt de moezziek
De heng gunt in de loët
V’r komme richtig los 
Ginne deë nog zit
En dan gunt vier noe beginne mit 
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,
Winke mit die erm ja wat wilse noch mië!
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,
Winke mit die erm ja wat wilse noch mië!

Intermezzo
Hey wat zien ich doa
Doa sjteet nog inge sjtil
Dat is mit karnaval
Get wat ich nit wil
Samba, samba, samba
Alaaf, alaaf, alaaf
Ja doa geet e dan nog ing kier
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,
Winke mit die erm ja wat wilse noch mië!
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,
Winke mit die erm ja wat wilse noch mië!
Intermezzo
Zoe geet dat noe drei daag lang
Nuuks is os tse dol
Vuur zinge en v’r swinge

En vuur hant de groetste lol
oooooohoooooohhh
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,
Winke mit die erm ja wat wilse noch mieë!
swinge sjpringe zinge, swinge sjpringe zinge,

Winke mit die erm ja wat wilse noch mieë!
Winke mit die erm ja wat wilse noch mieë!

Woäd: Johanny Lonussen
Moeziek: Ron Degens

www.burgerlust.nl



tel. 045-5352992

www.kapsalonjanine.nl
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Veldhofstraat 71
tel. 5670645

SIGARENMAGAZIJN
EYGELSHOVEN

Vier wunsje 
Prins Huub I +
Jeugdprins Mika I
veul sjpass
en... va 
Hatze

Alaaf!

Behouden vaart voor de PungelKus

Prinselijke schnitt

L

Brigitte
Autorijschool

www.rijschool-brigitte.nl

06-34130506LL

Vaste oavend
tsezame....

Schouffertsweide 18a
6471 KP Eygelshoven

Alaaf 
Prins Huub I +
Jeugdprins Mika I

Als Prins va Egelse moet je er ook altijd piekfijn uitzien! Voor
een mooie ‘hoarschnitt’ kijkt Prins Huub I in de spiegel van
ZAPPA hairfashion. Zijn persoonlijk kapper Roy doet dan ook
zijn uiterste best om onze Prins goed voor de dag te laten
komen. Roy namens de Burgerlust, dankjewel!

Het is bijna weer zover. Op vrijdag 5 februari ‘varen’ de
PungelKus voor de 9e  keer weer uit in ós Egelse om het
carnaval in te luiden en daar mee ook de carnaval i
Egelse..

Maar voor het zover is, wordt de inwendige mens eerst goed
gesterkt. Hierna stappen zij in een goed uitgestoffeerde
Pipowagen en worden uitgezwaaid door hun lieftallige echt-
genotes, zwaaiend met witte zakdoeken. 
Tijdens de tocht worden de PungelKus begeleid door twee
‘ketelbinkies’, die tijdens de vaart een oogje in het zeil houden
en hand en span diensten verrichten bij het in en uitstappen.
Alvorens zij echter hun definitieve tocht gaan maken brengen
zij een bezoek bij pastoor Heemels en worden getrakteerd op
een lekker stuk vlaai. Hierna zegent de pastoor hun vaartuig
en wenst de dames een behouden vaart en veel plezier in de
kroegen. 
In de kroegen zullen de PungelKus ‘voorproeven’ of het ger-
stenat van goede kwaliteit is en hun waardestempel afgeven.
Dit doen zij door een spontane polonaise in gang te zetten.
De Koel(e) Party is de laatste aanlegplaats waar de dames zul-
len arriveren. Samen met de andere ‘jonge’ jeugdigen uit
Egelse en omstreken zullen zij het carnavalsfeest gaan vieren.
En, zoals de PungelKus zelf aangaven, zij hebben er echt zin
in! Jullie toch ook?

www.burgerlust.nl

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
Jeugdprins

Mika I
Overdracht 
prinsenauto
Prins Huub I mocht uit handen van de heer Gouder de
Beaugard de sleutels van zijn prinselijk voertuig in ontvangst
nemen. Een auto met ‘sterallures’. De schitterende foto van de
prins op de auto als beletteringen maken het helemaal af en
is verzorgd door BD-sign, de heer Joey en Shirley Geraets.
Beide sponsoren namens de hele Burgerlustfamilie onze har-
telijke dank.
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Alaaf, hei bin
ich da! Jeugdprins Mika
der ieëtsjte va Egelse.
Ich han mieng lippen
lang opee mótte
hówwe, maar noe
darf uur et allenuij
weete. Dit joar richtig
knalle mit de Vaste-
loavend. Centerparcs
zal ee paar daag mótte
waade, vuurdat ich mich
doa lot zieë. Die drei döll daag
lót ich mich nit aafnumme, durch
ginne! 

Wie de KV Burgerlust mit der pap va mich belde,
hów ich et al vlot in de gaate. Hand ze mich
nuüdig? Zukke ze nog inne jeugdprins? Dat wil
ich! Ich moeët al gauw mienge mónk hówwe,
want mie sjwesterke woar och heem. Dat is doa
nit zoeë got in. Dat moelt der ganse
daag an  ee sjtuk durch. Wen dat
et wit, dan wit ganse Egelse et!
Wie et Linde, zoeë hitsj mie
sjwesterke, noa bed woar,
doërde et mich te lang.
Pap, vertel noe! Woar dat
de Burgerlust? De rest lieët
zich waal roane, aangesj
sjtóng ich noe nit hei. 

Ich zal mich ins get beëter an
uch vuursjtelle, zoëdat ier nuij
good wit mit wem uur van doeë
had mit die knatsjgekke daag. 
Ich bin der Mika Vanderheijden, inne rich-
tige Egelser jong. Op
31 januari 2005 ge-
boare in et zie-
kenhoes va 
Heële. 
Doanoa 
zoeë vlot
wie möge
lik mit 
mieng 
ouwesj mit 
noa Egelse
gegange. 
Bij die winkbülle
wil me ja nit te lang
blieve, wa! Trouwens, kiek
nog ins good. Ziet ier wannieë ich verjo-
ardaag han? Genau, der 31e januari.
Dat is och der daag dat ich oetgeroape
bin en geleuf et of nit, deë daag bin
ich 11 joar woëde. Of toeval besjteet?
Ich dag et nit, wa! 

Zoeë durch et joar zit ich op de
Veldhofsjoeël in groep 7 van juffrouw
Nicole. Et leefste dun ich doa Ingelsj of sjtu-
dievaardigheede. Taal dun ich et minst geer.
Wen ich nit op sjoeël bin, kin me mich vinge op

de voetbalwei van LHC. Doa sjpieël ich op de
E2, in de vuurhoede. Miene pap is ozze trainer.
Och gon ich geer mit der pap noa Roda kieke.
Vier zitten dan op de Koempeltribune, doa is
toch der miets’te sfeer. Heem zit ich regelmatig
an der computer, te gamen. Och da kunt et voet-
bal werm noa vuure, want mie favoriete sjpel is
Fifa. Wen ich televies kiek, uur kint et al bow
roane, sjteet och meestal et voetballe óp. Och
der Geer en der Goor ving ich leuk um te zieë.
De mam kiekt ummer noa GTST, maar der gro-
ëtste hobby van de mam zint et Linde en ich.

Wat ich egelik nit maag vertelle, is
dat de mam in 2003 prinses is

geweë van ’T Wild dörp i
Haander. Zoeë, noe

wit uur dat toch!   

Saame mit mieng
ouwesj en et Linde
woëne vier an de
Dautzenbergsjtroat
23 óp de Bosse,
uiteraard in Egelse!

Doa is och mieng
prinsliche residentz. 

Miene pap, der
John, is geboare in Sjinveld. Al

vreug in zie leëve ver-
hoesd noa et

Mücherveld in
Kirkroa, woa

miene opa
en mieng
oma ing 
café 
hówwe. 
Later 

zund ze 
noa de 

Nuijsjtroat 
verhoesd, doa 

hówwe ze ing 

groëtere 
café. Noen had

der pap ee 
eege instal-
latiebe-
drieëf, CV
service 
Parkstad. 
Ich han 

um al 
gezag dat 

mit die daag 
nieks te wirke 

vilt. Wen der keëtel 
oët vilt, kaome de luuj 

maar noa et Socio project um ziech te 
werme. De mam, et Andrea, is geboare in
Würselen. Doava kin de mam zich nau-
weliks get herinneren. Opgegruid is de
mam in et Waubacherveld. De mam wirkt
op ut tankstation en bij draagkracht,
ing begreffenisgesjef.  

Wen vier op vakans gunt, is dat
miestal vuur ing weëk of 3 noa et

Duutsj. Der pap en de mam hand in
der Eiffel op de camping inne eege
caravan sjtoa. Vier gunt da mit de
familie en vrung, sjiek wa? Da eëte
vier os et ’s oavends ing friet mit ing
frikandel en ee koad glaas cola derbij,
heerlijk. Beer han ich ins maage preuve
van der pap, maar ich han besjloate doa
nog ee paar joar mit te waade.

Wie der maan vuur et inteview bij mich
woar, woëd mich letterlik et
hemme va ge vot aaf gevro-

agd: Woavuur der
gówwe keël mich ’s

nachts wakker
mocht maake?

Nou, beste maan
han ich teege

um gezag, dat is
maar vuur ee dink.
Noe vroagt ier uch

natuurlik aaf wat dat da
is wa? Noen, leef luuj, dat zal

ich uch vertelle. Disneyland is et
magische woad! 

De attracties,
der sfeer, die
show mit
die praal-
waans, dat
ving ich
ram sjiek!

Noe sjnapt
uur natuurlik

óch woarum
ich waal prins

moeët weëde wa! 
Miene eege praalwagen

en miene eege tsog. Man, ich
waan mich ja in
Disneyland Egelse!

Leef luuj van et dörp,
ich ving dat ier noe
waal genóg van
mich wit. Ich hoap
uch allenuij te 
maage begrusse bij

de sjun oavende 
vuuraaf, maar zieker op

der carnavalszondig 
langs de route van miene

tsóg! 

Ich wunsj uch nuij ing geweldige
Vastelaovend en zieker weete bis óp inne

van die knatsjgekke daag! 

Alaaf, 
Jeugdprins Mika I  

Prins Mika I, Disneyland in Egelse
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Op zondag 8 februari, 1 dag
na mijn 13e verjaardag, was
het dan zover ik werd gepro-
clameerd als de nieuwe jeugd-
prins van de Burgerlust, wat
was ik zenuwachtig .
Toen ik eindelijk te voorschijn
kwam en met zoveel enthousi-
asme werd ontvangen vielen
de zenuwen gelukkig mee en
blij dat mijn hele familie er
was om mij te steunen. Vol
trots heb ik alle handjes, kusjes
en felicitaties  in ontvangst
genomen.
Gelukkig was Gideon er om mij
te helpen in de eerste stappen
van mijn prinsschap.
We hebben samen heel veel lol
gehad en gelachen en vol
goede moed zijn wij er samen
op uitgetrokken om overal de
mensen een medaille te geven
en hun te feliciteren omdat ze
ook prins of prinses  waren
geworden.
Uiteraard was de optocht car-
navals zondag het hoogtepunt
van alles wat ik heb mogen
meemaken. We hebben echt

mooi weer gehad  en zo hoog
boven in mijn prinsenwagen
had ik een mooi uitzicht over
al die mensen die zijn geko-
men.
Maar ook de sleuteloverdracht
in de Laethof en uiteraard de
toegangskaartjes die ik van de
burgemeester heb gekregen
om mijn favoriete voetbalclub
te gaan aanmoedigen, samen
met mijn vrienden familiele-
den en Burgerlust leden.
Carnavalsmaandag stond ik bij
de burgemeester in Kerkrade
op de markt op het podium en
heb ik de optocht van wel een
hele goeie plaats kunnen
bekijken. We hebben gedanst
en gesprongen en wat was ik
na afloop moe en toch ook
weer blij dat we naar onze
eigen narrentempel konden
gaan .
Op carnavalsdinsdag, laat in
de avond was het moment
daar dat Gideon ging aftreden.
We hebben een hele leuke en
bijzondere tijd samen doorge-
bracht en ik moet zeggen ….ik

had er moeite mee.
In november mocht ik het prin-
senpak weer aan en was ik
toch wel benieuwd naar mijn
nieuwe collega prins Huub.
Met hem samen heb ik vele
mooie momenten mogen bele-
ven tot mijn aftreden.

Wat ik wel heel graag nog wil
zeggen is, dat dit voor mij een
super mooi seizoen is geweest.
Wat heb ik genoten van alle
dingen die ik heb mogen bele-
ven tijdens mijn prinsschap.
Dit neemt niemand mij
ooit meer af. 

Herinneringen van Jeugdprins Owen I... 

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

• zaterdag van 9.00-17.00 uur • maandag gesloten

Chocolaterie BRUNS
Jolanda & Wim Bruns

Veldhofstraat 41
6471 CD Eygelshoven 

Tel. 045-545 18 61

Proficiat
Jeudprins Mika I

Terbruggen 27, EYGELSHOVEN,Tel. 5355443 - Fax 5355444

www.terpstra-assurantien.nl 

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

Gót gesjoate
Verköper
Inge maan solliciteerd vuur ing
baan als verköper. Noa ing weëk kroog heë
inne breef mit et berich: Diene CV stjeet vol
mit leugens, hoaf woarheëde, is uvverdrieve
en verdrient. Kennt uur mörge beginne?

Verantwoordelikheet
Vuur dis wirk zeuke vier inne maan met ver-
antwoordelikheet, zaat der directeur teage
der sollicitant. O, dat bin iech, zaat heë,
ummer wenn get verkierd góng in mieng
vurige baan zaat men ummer dat iech ver-
antwoordelik woar.

oet de Auw does
We schrijven het jaar 1934
Begin 1934 wordt een begin  gemaakt met de voorbereiding van
een aantal herdenkingsfeesten in verband met het 10-jarig (geen
11) bestaan van de ‘Vereeniging Burgerlust”. Bij gelegenheid van
het 10-jarig bestaansfeest in 1934 wordt besloten om voor de
mutsen van de elveraad fazantenveren te bestellen. Het is dus
vanaf die tijd dat bij de Burgerlust de gehele elveraad met veren
op de muts pronkt. Een van de weinige verenigingen waar niet
alleen de Prins en President met veren getooid gaan maar de
gehele elveraad.
Carnavalsmotto 1934:
Mit Vasteloavend is jidderinne gek!

Wilt u nog meer te weten komen over het roemrijk verleden van
de KV Burgerlust in woord en beeld? D’r Prins va Egelse in boek-
vorm met als auteur René Wijmenga.. Neem dan contact op met
Pierre Jongen (M: 06-25486991). Tegen de prijs van €22 kunt u
in bezit komen van een prachtig boek ‘D’r Prins va Egelse’ in een
standaard uitgave. 
Ook is een luxe uitgave te koop voor de prijs €33.

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

Vraag informatie via:
info@burgerlust.nl
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Leef luu va Egelse,
Carnaval is ee fest dat vier tsezaame viere. D’r
kloon, d’r Prins, der jardemaan, et tanzmarie-
che en gank zoeë nog maar efkes durch. Vier
kieke noa der tsog en geneete van de klumkes
en ee koad glaas beer. Maar wit ier egelik wat
vier noe richtig viere mit de Vasteloavend?
Woa kunt os Carnaval vandaan? Doa uvver
han ich dit joar gemint uch get mieë te vertel-
le.

Huujtserdaags weete veul luu die Carnaval viere
nit mieë wat egelik gevierd weëd. 
Ze verkleie zich in de sjiekste kostuums, amuse-
ren zich in der tsog of kieke noa der tsog, drinke
zich gemuutlich inne in de kroeg of in der zaal,
maar hant egelik gee idee mieë wat Carnaval
noe wurklich is. Waal weete de mietste luu dat
ee aanger woad vuur Carnaval Vasteloavend is.

In de woäd Vasteloavend en Carnaval ligt
mögelik och der oorsjpronk. 

Ich num uch mit teruuk in de tied. Al bij de
Romeinen besjtonge fester die veul uvereen-
komsten vertoëne mit os Carnaval. Et is dan och
nit verwonderlik dat in de Middelieëuwe de
ieëtsjte vieringen van et carnavalsfest teruuk te
vinge zint in steëh in  Italië. Weëh kin et gemas-
kerde bal en der tsog va Venetië noe nit? Van
doa oet is et langzaamaa richtig de buurleng
Sjpanje en Frankriek en later noa de rest van
Europa getrokke. Zoeë koam et fest och bij os op
et Hollendsj en in os Limburg terecht, woa et
noe nog gidder joar groëts weëd gevierd.

Dat et fest te maake had mit et Katholieke
geleuf sjteed vast. Gidder joar vingt et plaatsj
vlak vuur de vastentied. Dit zunt de vieëtig daag
vuur de Poasje, woabij der zondig nit mit weëd

geteld. Katholieken eëte in die
tied gee vleesj. Mögelik kunt
der naam dan och doa van-
daan, want ‘carna vale’ bete-
kent in et Latiën  ‘adieu an et
vleesj’. Ing aanger verkloaring

oet et Latiën weëd gezog in et woad ‘carrus
navalis’ en betekent sjeepswaage. Dit zou ing
verwiezing zieë noa de traditioniele optochte tij-
dens et carnavalsfest.  Der ieëtsjte carnavals-
daag begint da ziëve weëke vuur de Poasje en
officieel op der zondig. Dat bringt os geliek op
der naam Vasteloavend. Dit zou koome van der
oavend vuur dat me aanvingt mit vasten, der
Vastenoavend. In et kort, mit de Carnaval of
Vasteloavend weëd nog ins richtig et ‘verke’ oet
gehange alvurens de vastentied in geet. Dit is
da och in menig leedje teruuk te huure. 
Noen ier wit woa der naam vandaan kunt en
wat deë kin betekene, zal ich uch och get wiezer
maake wat der elfde van der elfde betröf. Op
deë daag weëd et nuie seizoen geöapend. Et
getal elf had ing biezongere betekenis in et
Katholieke geleuf. Et sjteet vuur imperfectie,
omdat et graat vuur et Heelige getal twelf kunt,
dink bijvuurbeeld an de twelf apostelen.     

Vier sjpreake wier uvver de drei döll daag. Dit
zind der zondig, der mondig en der diensdig. Op
der zondig weëd volgens traditie aangevange
mit et uvverdraage van der sjluütel an de
Prinsen. Dis traditie kunt oet de Middelieëuwe.
De sociale orde woad vuur drei daag umge-
driend. De erum luu sjtooke drei daag de draak
mit de riëke adel. Huuj ziet me dat och nog
teruuk in et buuterede, woabij vaak de draak
weëd gesjtoake mit et lokale besjtuur. Op der
diensdig weëd durch gegange bis twelf oer et ‘s
oavends. Dan weëde de kappen aafgenoame,
want dan begint officieel der esj-woonsdig en
doamit de vastenperiode. 

Ich hoap dat ich uch
get wiezer han
kinne maake wat
os carnavalsfest
betreft! 
Rest mich uch ing
gweldig sjunne
Vasteloavend te
wunsje,

Egelse Alaaf! 

Carnaval en Vasteloavend 

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

Vrijdag 5 febr open va 12 uur; feestavond vd Spaarclub va 20 uur

Zaterdag 6 febr open va 9.00 uur

Zondag 7 febr OPTOCHTTREFFEN va 12.00 uur

Maandag 8, dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 febr 

open va 12.00 uur

Vrijdag 12 febr open va 12.00 uur      

en va 17.00 uur vis eten (Haringhappen)

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS

ALAAF Huub I

ALAAF Mika I
ALAAF Huub I

ALAAF Mika I

Vasteloavend tsesame!
www.kerresgroep.nl

Café 
Oad Haander

Café 
Oad Haander

Meuserstraat 38 Haanrade
tel. 045-5454057

Vuur wunsje alle
luuj va Egelse inne

sjunne carnaval

Proficiat
Jeugdprins

Mika I
en 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 7 febr t/m donderdag 11 febr 
GESLOTEN

Vrijdag 12 febr
Haringhappen 

vanaf 20.00 uur

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

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

Vrijdag 5 febr geopend v.a. 15.00 uur
Zaterdag 6 febr geopend v.a. 12.00 uur
Zondag 7 febr geopend v.a. 12.00 uur
Maandag 8 febr geopend v.a. 15.00 uur
Dinsdag 9 febr geopend v.a. 15.00 uur
Woensdag 10 febr geopend v.a. 15.00 uur

Veldhofstraat 66
Tel. 045-5352013

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

Cafetaria 
‘t Höfke

Openingstijden
Maandag t/m zondag

16.30 - 23.00 uur
Dinsdags gesloten!

Carnavalszondag geopend
van 15.00 - 23.00 uur

carnavalszondag
geopend van 

15.00 tot 23.00 uur



www.burgerlust.nl pagina 9D’R VÓTTEKLETSJER 2014

Einzel-
gänger
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Laurastraat 51 Eygelshoven
☎ 5351777  Benly@home.nl

Proficiat Prins Huub I +
Jeugdprins Mika I

Vier wunsje uch inne sjunne carnaval

Einzel-
gänger

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

Past. Neujeanstr. 5
6351 GK Bocholtz
045-5441310
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Prinses Truus I
K.V. Egelse Jonge 98

Jeugdprins Damian I
LHC

Prins Marc I
LHC

Prins Andreas I
KK de Bossen

Wij feliciteren prins Huub I
en jeugdprins Mika I

Alaaf!!!

Prinsengalerij Eygelshoven
U kunt uw

consumpties
ook ‘pinnen’

in onze
Narrentempel

(alleen 
penningen)

Alaaf betste leëzer van 
d’r Vóttekletsjer,

Sjun dat uur op dis reëlere blief sjtoa, kin iech
trek ins vroage. 
Wit uur tsówvellieg of d'r Luitenant Henckens
noch waal doa woeënt. Kin och zieë dat heë
ing nuij vrundin hat, den d'r keël is ja ieëwig
voet.  Maar ja aan de anger zie jieët dat miech
de kans om ins durch Ejelser tse wandele. 

Iech kank miech ja koom tseruuk mit al deë nuij-
bouw. D'r Doamensplai lig jants op de sjup en
wie d'r kapper Flachs voet is, zunt ze trek aan
bouwe geslage.  Ejelser op weg om weltdörp te
weëde. Han uur hij 't tsentrum doch noch ieëder
veëdieg wie die va Kirchroa. Inne sjunnere
Optsog en ee sjiek tsentrum. Iech zou mar ins
ing sjun bouwplaatsj apaat hodde. 't Zou miech
nuus verwóngere went d'r Burjemeetser huu of
mörje aa giet in Ejelser tse wille kómme woeë-
ne. 

Hij en doa zien iech noch de reste van 't joar van
de Koele. Doa is miech doch jet van jemaat
Uvveral woa me koam woeëd uvver de koel
jekalt, meë noch dan wie de mansluu mit d'r
pungel, ónger d'r erm noa de Laura of Julia
jonge.  Of wie de jonge va Caboon zónge de
koele die et Wormdaal mit sjlaam hat gevuld en
et dörpke in koeldamp gehuld.

Alling noch de bilder die in gen dörp sjtund her-
innere doa dra.  Mar dan vroag iech miech aaf.
In ee dörp wie Egelse, ee dörp mit ezoeë riek ver-
ainsleëve. Iech broek ze ja nit te neume.
Jidderinne hij i gen dörp is in minstens inne
Verain, hat verainsluu in 't gezin of kint inne die
in inne Verain is.  En woa sjteet hij 't bild van d'r
verainsmiensj?  Nurjens, dat heesj iech ha jee
gezieë.  Wie iech doa hin vroaget op gen stjroat
zaate de luuj.  "Ja wem mótte vier dan aafbeel-
de? Vuur alle koele kinne v'r inne koelman
model sjtelle. Maar vier kinne doch jinne torner
plaatsje en dan zaage dat deë och vuur de
Harmonie telt."
Jonge dat is doch ainfach.  Vier plaatsje ee bild
van inne vaandedrejer. Gikkere verain hat ing
vaan of get wat drop liekt.   't Broek gee groeët
bild te weëde. Inne meter of drei zal toch genog
zieë wa. En went uur ginne weet demt ger als
model welt neume, dan wel iech miech wal

belangeloos besjikbaar sjtelle.  Iech weet tensj-
lotte wie me in vaan vas mót hódde. Als vaane-
drejer oes 't leger van d’r Napoleon zieëliger.

Uvver Napoleon gesproake.  Nieëkste zondieg is
werm d'r groeëte Egelser Vastelaovends Tsóg.
Deë weët gans opjenoame en op YouTube ge-
plaatsjt. Doa kint uur 'm 't ganse joar bekieke.
Went uur got kiekt zalt uur miech, wie gikker
joar, mit 't reglement werm vuur de waan van
Prins Huub d'r Ieëtsje zie loope. Went iech uuch
zien dan roop iech uuch ee vrundlieg Alaaf tów. 

Bis mit die
daag
Unne 
Geribald 
Wenckes
Vaanedrëjer

Regementsbezeuk

Sjpieder
Wit eune zoon al wat heë sjpie-
der wil goa doeë? “ Jazieëker”
zaat de mam. “ Heë wil et voelnisophoaler
weëde” “ Wat gek, dat heu’sje doch nit vööl”
Zeët de mam: “ Heë dinkt dat heë alling óp
der diensdig hoeft te wirke”.

Gót gesjoate

Mienge leëve Jod nee, doa is miech
jet passeert. 

Uur muut ins wisse wat miech pas-
seert is.  Dat wilt uur jaarnit wisse. Tis
och abnormaal. Dat Inge dat kin
uvver koome, dat hui iech noen noe-
ëts jedaat. En dat op kloarlitte daag.
In d'r duuster is al komiesj, maar in 't
volle lit, dat verwaat me jò jaaroes nit.
Wie zout uur 't dan vonge ha?  Noen
bis ins ieërlieg. Dat jeleufste doch nit.
Angere luu, joa joa, dat huuët me al
ins.   Vuur dön velt 't och koad op 't
daach, maar went 't diech doch zelle-
ver passeert, dan is 't doch jants jet
angesj wa.

Iech kan 't diech verstelle.  Iech woor
volsjtendieg aanoensloos.  Jee hoar
op miene kop dat überhaupt dra how
kinne denke.  Öm maar jants tse
swieje van druvver tse dreume.

Maar jod, letsendlieg is 't zoeë wie 't
is, iech zal 't d'r mit mosse doeë.

Iech bin vroeë dat iech effe mit uuch
druvver ha kinne kalle.  Deed miech
rejèl jod. Is sjön went me merkt dat
inne oeër vuur diech hat.

Ee oeër.
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’t Socio wunsjt 
uch inne
geweldige 
vasteloavend
3x Alaaf!!

Proficiat Jeugdprins Mika I

Wij zijn gesloten van
zaterdag 6 februari

t/m woensdag 
10 februari 2016

Einzel-
gänger
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In de Vóttekletsjer van 2005 staat hoe
ik er naar toe geleefd heb. In de
Vóttekletsjer van 2006 heb ik verteld
hoe ik het beleefd heb. Dit wil ik niet in
dit artikel herhalen.

Nu zijn we 11 jaar verder en wil ik me
beperken tot de hoogtepunten die ik met
jullie wil delen. Ook wat voor rol de
Prinsenroad in de afgelopen 11 jaar ge-
speeld heeft in mijn carnavalsleven.
Ik ben van thuis uit opgegroeid met car-
naval. Als baby, peuter en kleuter hebben
mijn ouders mij meegenomen naar de
carnavalsgroep Waubacherveld. Dat ik
jeugdprins zou worden ligt dan erg voor
de hand.
Mijn ervaring als jeugdprins en de daar-
opvolgende 11 jaar bij de Prinsenroad
heeft ertoe geleid dat ik nog bewuster
carnaval vier, ervaar en meehelp te orga-
niseren. In de beginperiode hebben voor-
al Jeffrey Caenen en Etiënne Vercouteren
mij geholpen een weg te vinden in de
Prinsenroad.
Speciale herinneringen heb ik natuurlijk
aan de optocht in de stralende zon. Dat
hoor ik van alle prinsen. Wat ik ook heel
speciaal vond was de cito-toets die dat
jaar precies tijdens de carnaval (landelijk)
werd getoetst. Ik kreeg als jeugdprins uit-

stel en mocht deze toets 1 week later ma-
ken.
Ik had ook een spreuk die ik op alle podia
mocht uitroepen. Eerst vond ik dat span-

nend, maar door het steeds vaker uit te
roepen, werd het steeds leuker. De spreuk
luidde: Hup Egelse kom op! Vuur zette d’r
Narretempel op d’r kop!
Ik heb 2 prinsen meegemaakt. De carna-
val 2005 heb ik met Tim Elzinga gevierd.
Tim was een reus voor mij. Ik heb hem
soms geholpen met aankleden. Hiervoor
moest ik op een stoel gaan staan om zijn
knopen dicht te maken. Tim, bedankt voor
de leuke tijd. Als jeugdprins ben je tot de
kindercarnaval van het jaar daarop prins,
dus ook met de nieuwe prins van 2006;
Tijs Tans. Met Tijs ben ik vooral veel op
pad geweest en dus ook naar Roden-kir-
chen (Keulen). Hier heb ik ook leuke her-
inneringen aan. Tijs, ik bedank jou ook
voor deze leuke tijd die ik nooit zal verge-
ten. Tijs heeft nu zelf ook kinderen.
Misschien worden dat ook jeugdprinsen.
Thuis is er een plek op de muur waar mijn
handschoenen van de optocht ingelijst
hangen. Daar hangt ook de sleutel, die ik
van de burgemeester heb gekregen en de
plaquette die ik van Tijs heb gekregen
met zijn en mijn medaille erop. 

Ik wens de huidige jeugdprins een gewel-
dige en onvergetelijke carnaval toe!

Jeugdprins Dylan I 2005

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 opnieuw staan er weer een aantal
activiteiten gepland die elke carnavalist in en
rondom de Veldhof doet ‘watertanden’: zo wordt
er een heuse prins-en-prinses-verkiezing georga-
niseerd, 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. 

Het prinsenpaar wordt officieel geproclameerd
tijdens een feestelijke bijeenkomst in de tot een
narrentempel omgetoverde gymzaal van de
school. De prins en prinses krijgen hierbij heel
officieel de sleutel van de school overhandigd
door de directrice mevrouw Sevenheck, die hier-
door afstand doet van haar schoolse verant-

woordelijkheden tijdens de drie dolle dagen
onder het motto: ‘Een echte carnavalsgek word
je alleen maar op het schooltje van juffrouw
Sevenheck!’   

Deze narrentempel, waarvoor een waanzinnig
aantal ballonnen wordt gebruikt die allemaal
door de leerkrachten worden opgeblazen, laat
het gymzaaltje veranderen in een zee van rood,
geel en groen. Daarnaast dienen ook elk jaar de
originele carnavalsposters, die door de leerlin-
gen worden vervaardigd in de aanloop naar dit
carnavalsfestijn, als fleurige versiering! Elk jaar
opnieuw is het maar de vraag of deze ballonnen
het dak van de school niet doen opstijgen…
maar dát risico wordt dan maar genomen onder
het motto: ‘Het dak moet er maar eens een keer-
tje vanaf…!’ 

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 op een tweetal zittingen: ’s
ochtends voor de leerlingen van de onderbouw
en ’s middags voor de leerlingen van de midden-
en bovenbouw. Juffrouw Gerda presenteert dit
programma voor de groepen 1 t/m 4, en
meester Sjefke I, die tot ere-prins voor het leven
is benoemd, probeert de carnavalskolder van de
groepen 5 t/m 8 ’s middags in goede banen te
leiden. 

Deze beide ‘Sietzungen’ zijn 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 narren-
tempel, dit jaar in afwachting van de komst van
de beide prinsen van ‘KV Burgerlust’: Prins Huub
I en jeugdprins Mika I. De komst van beide prin-
sen, samen met de voltallige Raad van Elf van
‘KV Burgerlust’, is elk jaar opnieuw
de klap op de carnavalsvuurpijl
waar de jonge carnavalisten van
de toekomst 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 pronk-
zitting van CV de Veldmuus. Op het gran-
dioos versierde podium van de school
kunnen de leerlingen zodoende genieten
van het prinsenpaar met zijn hele gevolg.
Een stukje cultuuroverdracht dat beslist niet
verloren mag gaan! Aan de tevreden blik van
de president van KV Burgerlust kun je dan zien
dat het wel snor zit met de toekomst van het
carnaval in Egelse! 

Bij deze beide Sietzungen blijft het natuurlijk
niet, want ‘CV de Veldmuus’ loopt sedert jaar en
dag ook als één grote kolderieke menigte mee in
de kinderoptocht van Kerkrade én de optocht
van Egelse. Voor deze beide activiteiten
zijn ouders en leerkrachten 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 stra-
ten overspoelen! 

Als er goed wordt geluisterd, galmt het ‘Alaaf’
van vorig 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!’

Jeugdprins Dylan I 2005

Carnaval op basisschool de Veldhof

Van Geijn assurantie BVVan Geijn assurantie BV

045-5285878 
06-54280700 

www.paulvangeijn.nl

Proficiat 
Jeugdprins Mika I

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

Vraag informatie via:
info@burgerlust.nl
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De kinger, de ouwesj en ut team van de
openbare sjoeël "De Sjatskist " in Egelse
gunt och i 2016 werm de vasteloavend
viere.
Graat wie in de aafgeloofe joare zalle vier
probeere och dizze vasteloavend werm
gemuutliech, mit moeziek, danse en
gezank te viere. Mit veul sjpas en vreujd
gunt vuur de drei dol daag a gen lief.

Op vriedieg 5 februar 2016 hoade vier ing
sietzoeng vuur de kinger in de Aula van os

sjoeël. Ut prinsepaar va 2015, Jeffrey I en
Sterre I, zal op dea murje aafsjtand doeë
van hunne prinslieche troeën en d’r nuije
sjoeëlprins en de nuij sjoeëlprinses 2016
zalle dan och geproklameerd weade.
Tijdens dizze murje zalle optreenes ver-
zörgt weade durch lierlinge oet alle groe-
pe.
Natuurlik hant vuur op dizze mörge de
Burgerlust, d’r Prins Huub I en d´r Jeugd-
prins Mika I mit hun gevolg oétgenuudigd.
Vier gunt dizze mörge, wie giddes joar, d'r

wedsjtreit hoade wea d'r  sjunst verkleide
lierling is. Dea darf dan d’r wisselbeker u
joar heem hoade.

Op zamstig d’r 6e fibberwaar löp ozze
sjoel mit in d’r Kingeroptocht in Kirchroa
en óp zóndieg d’r 7e fibberwaar dunt sie
mit aan d’r vasteloavendsoptóg in Egelze.

De Sjatskist wunsjt gidderinne i
Egelse vuur al de

Vasteloavendsdaag:
“Inne jemuutlieche Vasteloavend,

mit sjön weer en gants vööl sjpas”.

“Burgerlust Alaaf, 
Egelse Alaaf, 

De Sjatskist Alaaf ".  
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AMKREUTZ ADMINISTRATIES V.O.F.
OLD HICKORYPLEIN 4
6461 EZ KERKRADE

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

Alaaf Egelse

Proficiat
Jeugdprins
Mika I

Vasteloavend  óp ‘De Sjatskist’
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
Jantj

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 zelber gesjef en
vrieg om neël. Der verkeuper: wie lang
mots’te ze haan?” Jantje: “ Wie lang kann-
s’te ze misse?”

Gót gesjoate

Ze zijn weer te koop!
BURGERLUST VLAGGEN

39.99
p.st.

Bestellen onder vermelding
van naam, adres en tel.nr.:

info@burgerlust.nl



Stichting Optochtcomité Eygelshoven
is weer druk doende met de voorberei-
dingen voor de optocht op carnavals-
zondag 7 februari. Het comité nodigt
iedereen uit om mee te doen met de

traditionele mooie op-
tocht of op zijn

minst te komen
kijken naar de

clowneske
groepen,

de praalwagens, de uitgedoste ver-
enigingen en de einzelgänger. 
Opnames Optocht Eygelshoven
Voor meer info over de optocht en het
comité kunt u terecht op de website:
optochtcomiteeygelshoven.nl

Op deze website kunt u eveneens
beelden terug kijken van de optocht
van Eygelshoven.

Route
De optocht vertrekt om 14.11 uur  en
de route is als volgt: Bongartstraat,
Terheidenstraat, Tripstraat,
Kerkraderstraat, Veldhofstraat,
Torenstraat, Terbruggen, Laurastraat,
Kommerveldlaan, Molenweg,
Laurastraat, waarna ontbinding op het
marktplein.
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Groeët Egelser Treffe

Ma. 8 febr. aanvang 19:11 uur

Familie Kloone Treffe 

Dinsd. 9 febr. aanvang 18:11 uur

(rond 23.30 uur in Socio aftreden Prins Huub I en Mika I)

Egelser Carnaval  

Zond. 7 febr. aanvang 14:11 uur

Prinsenreceptie 

zat. 6 februari aanvang 20:33 uur

Tijdens alle dagen speelt voor u 

DJ Kevin en op zondag DJ ROY

Socio-Projekt

Vrijdag 5 februari

Vanaf 17.11 uur

Horecaplein Eygelshoven
Vrijdag 5 februari

Vanaf 17.11 uur

Horecaplein Eygelshoven
U kunt uw

consumpties
ook ‘pinnen’.

Carnaval i Egelse 2016


