
BINGELRADE 
CADAVAL 

De Bingelraadse karnavalsvereniging 
,.De Keesjelmub" hield zood81 haar 
eerste kamavalszlttmc. Vorst zer kon 
bij de openiDc een volle zaal becroe
ten. Vier uur lilmg daverde deze van de 
alaaf'• en bet talrijke publiek ajUDkelde 
er 11.18tta op loL lleD awod, die bet be
gin waa van de eerste kamavalsviering 
in ~ werü een groot I'Ucees. 
Nadat de 'VOl'llt de raad van el1 had 

. VOOtpsteid, aJsmede bet kalmavalsco
mité, btWon bet bonte programma. Al
lereerst .werden de gasten door de raad 
van El1 naar bet podium begeleid en 
wel de "JJeulewieke'' van Oi1"Sbeek. De 
priDI met de Vont en de Wieze Raad 
iD ~ kledij pven een apert ca
chet &aD bet bonte allerleL De Boe.re 
Bleuzers van de barmooie St. Cecil1a 
zoreden voor een I08d veuor8de, mac
nifieke 1Dinilra1e OIJiiijeting. Boyaal was 
VOI'IJl Zef met de deconties. 
De buuttei:eecloerw d'r Harie uit otn
beek en d'r Maan uit Pe7-Jlcbt deden 
de laohtll'enn dudltlg In beweging ~ 
ten. Kolder en nog eens kolder gaJm
de door de zaal. De zangeres 't Trout 
en d'r Paul Dit BJ:Dfmllbelg pven een 
aparte c:Darme aan bet proeramma. 
Ook de zincrMe mQe8 Hub m Harte 
uit Peyllcbt WWIID gooecL Ook kwam een 
"•d~ )n 4ie buut, J'm Peten uit 
B e•neeider, die als amateur een goed 
figuut sloeg, die een decoratie ontving 
als ,de reklame-man" van de Vasten
avond in~. 
Het tweede eedeelte van het programma 
begon onder beoppanning Een grote 
verrassing was bet toen de eerste prins 
uit de ,.lmop" kw.n en op bet podium 
,.Ma11b de Eerste' ' voor bet publiek 
Btlood. M. Goffia, VOOI'Zitt.er der kajot
ters bewectnc .W a!undenud tuasen 
de amettl als de EDISTI: Bin.Jie):raad
se priDa. StormaehUge "aJaafa" kloaken 
door de piop9'0ile zaal. Burgemeester 
J'. Schoffelen feliclteerde de prins en 
dankte Vorst Zef en allen die baclden 
medel ww1d om In lijn gemeente een 
pu rde ~ tot a1:aDd te 
brengeD. Ook bJj WW'Cl in de orde van 
de ~elmnlb Ol)leDOIDeD. 
Vol ""'ttouwea ziet men- in Bingelrade 
uit aaar de~ 1913, waar
bij BiDgelrade in balll' elem plaats echt 
kanulval zal pan 9iereu. 
De eeme zlttlna beeft duJde1Qk bewe
zea. .dat eeD eigen~ 
en tMIIC op de Juiste plaata iL 
De leuze "Bea.ngelder Alaaf" en "De 
Vutenaovmd numt oes gelne aaf" zal 
beWaalheid wwdeD. 
De Olpuiaatonn - het takijk pubUek 
zijD _. voidem naar buil &'I!CUIL 
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