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Bonte storm in narrenri_jken uit de omtrek 

Narren en zotten in BrunssuID 

Burgervaders gaven 
hun sleutels af" 

HEERLEN, 2'1 februari. - Heerlens burcemeesi.er drs F. J. M. Gijzels pi saterdac
middac tn het raadhuis officieel de macht uit handen. Vla atedemaapl Angellne
Gullken droec hij het symbool van zijn reser. een ..&"Ouden" sleutel van respeet.a
belo afmetlnren over aan stadsprins Gène Il. Getn�en va.n de plecht(Ke gebeuren 
waren talloze bij de Heerlense carnavalsfederatie aangesloten ca.rnavaUsten, de
carnavalsvereniging van Heerlense bejaarden, alsmede die van de Jonce Wlnk
bülkes. De Winkbülle zelf waren vanzelfsprekend au p-an,d complet aanwezta- met
bun ereraad, raad van elf, rood g-eünlformeerde pr!nsengarde en grijq'eJaste hot
staJ.meesters. Voorts waren talrijke carnavallstl.seh ingestelde Heerlense burgers
gesnlg-e van de machtsoverdracht. D e  belde muzlekveren41n&'en, T.O.G. uit Wel
ten en St. Caecllta nlt N ieuw-Einde zorgden er om beurten voor dat het anden zo
.tat�e raadhuis het aanzien kreeg van een narrentempel. De sJoenkelwalsen her-
11ehlepen de aanwezigen in een deinende mensenzee.

!.��ssu:r-BOBNSBROEK. l maart - Vol dolle zoHemUen en dwaze sn,Uerfen
4 

en °0 de narren uit het carnavalsland van Brunssum en Hoensbroek en van 
;•11vele crotero on kleinere vasteloavendsrijken uit de omgevlns ervan de drie

0 8 daren Ingezet. Op tal van plaatsen capituleerde het officiële en ernstige gezag
�� te heersen der drie dolle dagen en gaf - swaalend met witte vlargen op de

11 e on der gemeenteburchten - rezag en sleutel zonder noemenswaardl• verzet

"Dit jaar treedt 
zelfs regering af" 

over, · " Toen men aardig op temperatuur geko
men wa! daalde de stedemaagd statig de 
monumentale marmeren trap af, hoffelijk
begelefid d-001' burgemeester Gijzels. De 
gewe1'di,ge sleutel werd getorst door een
charmant klein bruidje. Aan de V'Oet van 
de trap verrichte de burgemeester zijn
laatste ámbtelijke daad vóór de drie dol
le . dagen. Met gemengde gevoelens, z:o 
zet de burgervader, droeg hij vla de ste
demaagd de macht over aan prirui car
naval. Hij deed het echter in goed ver
trouwen als de prins de volgende raad
ter harte zou willen nemen: .,Prins, be
hartig de belangen van onze stadgenoten 
goed. Laat ze veel plezier hebben en
zorg ervoor dat niemand naderhand 1p!jt 
hoeft te hebben. Ik treed nu af voor drie 
dagen en schaar me onder Uw 1=g, ver-

�� ��=s�!�
en de

t 
festiviteiten rond schunkelende onderdanen hOoglustig toe

zet met de off" 
i�� za erdagavond inge- 1  zwaaiden. De Oirsbeekse carnavc ' en op-

·, stadsprtna Giel 
t e e ontvangst van de tocht had onder het motto "De Meule-

door B W 
(de prins der Streupers) wieken in opmars" kunnen staan . . . •

vond d
en · op het gemeentehuis. Hier

plaatg ; �achts- en sleuteloverdracht In Bm· gelrade week l · e euwe heerser werd verge !e d door president Hein7. Viehoff de EI
-

venraad · ' -
S • "

B 
en ere-garde der Streupcrs, de ernst VOOr jpas 

t 
I"Unssumse carnavalsraad onder voorzit- " 

v
e:schap van Jan Wijers, afgevaardigden Bingelrade 7.ette carnaval In om 11.11 uur 

be� 
de Kwakkerte, Edelweiss en Brikke- met het afhalen van prins Deth I aan zijn 

d 
kesch, alsmede door vorst Wiel I van ouderlijke woning om hem onder vrolijke

v� 8.l!erebach met hun respect!evelljke muziekklanken van de harmonie St. Cae
z 

lgelmgen. Om half zeven was het ver- cllia naar het gemeentehuis te begeleiden,
imelen geblazen' in de narretempel van alwaar burgemeester Schoffelen het get Streupers, en vandaar trok een bonte zelschap opwachtte. Met een geestige
� oet met drumbandmuzlek voorop naar speech droeg de burgemeester het be..;;t gemeentehuis, waar burgemeester J stuur over aan prins Deth I, terwijl hij � · Qulnt en echtgenote, de vier Bruns� het symbool daarvan, de sleutel, aan prins Ji'mse wethouders, gemeentesecretaris p Deth I overhandigde. : aarna volgde inV oMben en hoofdinspecteur J. Op het de harmoniezaal een zeer drukke receptie
B

e het gezelschap opwachtte. waarbij de boerenhofkapel voor de muzi-

\ licht van de zware zorg die normaal een 
. burgemeester beschoren is." 

urgemeester Qulnt sprak er zijn voldoe- kale omlijsting zorgde.nlng over uit een dergelijk hooglustig gezelschap in :mlk een grote eensgezindheidop het stadhuis te kunnen begroeten gafUiting aan zijn gevoelens en die var: hetgehele .gemeentebestuur die vol sympathie waren jegens de camavalshOoghedenen hun aanhang en overhandigde prinsGiel _ _ I de macht en de sleutels. Als "burgerl!Jk overschot" hoopte hij dat onder het beleid van prins Giel I tijdens de d rie dolle dagen Brunssums zotten en gekkenVolop van de vasteloavendspret mogengenieten en dat zij zullen soringen endrnsen op van mljnschade reeds krakend"V oeren. Een Woord van dank sprak hijaan het adres van de carnavalsrRad eni:el �amens het l'.(emeentebestuur alle mo-

Stedemaagd Angeline Gulikera richtte 
zich daarop In dichterlijke bewoordin
gen tot de nie-\lwe machtsbekleder en
eveneena tot alle burgers van Heerlen.

• Haar toesoraak (in de spraak van het ge-

l 
bouw waarin men zich op äat moment
bevond) was het traditioneel vers dat
verhaalt van Heerlen• groei van gehucht
tot 1tad. De twee eerste en laatste regell

1'.(el!Jke medewerking toe.
Ras-carnavalisten president Jan Wijers en Heinz Vlehoft dankten het gemeente
�estuur voor de grootse en stiilvolle ont-angat en voor de ondervonden steun Z" "  lieten hun woorden "''ritezeld aan · IJ 
�=���;,n!�n

:,;1?
or ge tijdelijke .,etbur;e�� 

Glei I d Îct 
n ec tgenote. Ook stadsprins

Il 
an e en gaf de verzr>ker!ng te> zu en regeren naar het voorbeeld -v11n

�;�lo�d ltrser. 'Ret officiële itedeelte 
dans 

�s O en met een fanzmarierhen-1 • • waarna de raadszaal veranderd,-.
t� een zottcntempe!, waar tussen stev!«c
Bc�

gen uit i::oedgevulde glazen door g�
A

. unk
:'
ld werd dat het een lust was.

anslmtend trokken allen gezamenlijknaar de feesteliik versierd� narrentempel der Streupers - zaal Bus - wac1r tPrl're van prins Giel J het tradiÜon"i"Prlnsebal �;laats vond, waarbij aHe
!,�u;1ssumse CRrnavalsverenigingen aan-! zig waren. Ook - en dat op uitnodi-

1 : ng. van de carnaval�raad - waren als
t P

ecrnle gnsten de .,afo:ezet.te" autoritf'ien, h�n 
K 

dames en vele anderPn In de•�1o
1
eksige gelederen der hopsende carna�' a  !sten opgenomen.

Event· I k h 
c 

Je$ . ee et or de Hoensbroekse 

h 
arnavalisten met r-rins Harrie I aan het 

ziofd op verzet van de ernstige, overheidU stmten, toen de hooglustige heerser 
�ver Groot-Gebrook en zijn gevolg zater
h 

"?middag rond vijven op het gemeenteuis verscheen om daar voor het eerst
�inds ongeveer dertig jaar de macht ene sleutel van Hoensbroek in ontvangstt� komen nemen. Burgemeester J. Martin weigerde in zijn humoristisch getinte toespraak de overdracht der sleutels doch bleek wel bereid te zijn prins Ha�rie Ite verheffen tot het ambt van Opperschatbewaarder van Groot-Gebrook. Aand� hem overhandigde onderscheiding, diebij deze waardigheid behoort, bleek echter de sleutel van de Hoensbroekse gemeente-brandkast te bengelen : een feit dat de aanwezigen onmiddellijk tot verzoening stemde en zelfs tot luide instemrning bracht. 
Burgemeester Martin bleek een volbloed
c:i-rnaval!st, toen hij met gepaste humor 7.ijn drie wethouders in de maling nam.Bijzonder de heren Tonnaer en Van 't Hooft werden plotseling het middelpunt van algemene hilariteit, toen hun burgervader hen belden een kinderbadje vanplastic compleet met badende baby aanb?Dd. Burgemeester Martin legde uit dat d.it het model van het zwembad is dat zij :dch dromen. Wanneer dit r:iodel■traks werkelijkheid zal zijn geworden mag er echter niet - ondanks het feit
:at de tijden snel veranderen - in ge-

aad worden 1n de toestand waarin de plaatlc baby dit In het model' doet. 
:aarderende WOorden had de burgemee�r voor het werken en streven van de
�jze carnavalsraad, waardoor een offi-iële ontvangst ten gemeentehuize weerrnogelijk is gebleken. De heren Schollen J. Bus brachten dank voor de stijlvolle ontvangst en voor het vertrouwen
�at het gem1:entebestuur in de camavals
b 

Bad stelt. Zij onderscheidden vervolgens 

d 
urgemeester Martin met de hoogste on-erscheldlng, die de Hoensbroekse car

�aval kent, nl. de benoeming tot Groot-0rat in de Orde der Kasteel-Uule. Dedrie wethouders werden tot ridder in de
ze Orde geslagen. 

.Oirsheekse Meulenwieken 
draaiden als nooit 
tevoren 
�e dolle dagen te Oirsbeek werden zater
rna:e 

fngeiet met een daverend gecostu
rond

rd bal in :taal Roberts. Zondagmiddag
de 1 

half twee vond op het gemeentehuisrn \euteloverdracht plaats &oor burgew'!:;/r mr. F. J. baron van Hövcll tot
geester1ier In tegenwoordigheid van de 

en gen�,�d, gemeentelijke autoriteiten 
was in h 

g
t 

en. Burgemeester Van Hövell
tnacht v � ge�eel niet huiverig om de
llarie I 

O r drie zotte dagen aan prins
hij lof ri:r te dragen. Tegelijk zwaaide 
met prin z aan de jeugd-carnavalsraad
de gebruii.kef P?ie I en zijn aanhang. Na
zelschap zlch

lJ e ere-wijn begaf het ge
waar do opto i�ar het Oirsbeker veld,
3eugd bewee 

c Werd geformeerd. De
ders van 0. s 

b 
d'it oudere carnavalsvier

gen behoev1!� 
e
t
e • dat zij zich geen zor

tocht · d ie O 
e maken. De grote op-

7.eer 'velen :ds:;ks het frisse weer door
menigeen af 

er gadegeslagen, deed zich 
In Oirsbeek �iage;';; ,,hoe krijgt men dit
slge" rij trok 

aar · • I!1 een bonte, ,,joek
ke verklede 

ken fraaie wagens, kostelii
gänger" door

g�oepen en doldwaze "einzel
lijke omstandi 

t :raten. Typisch plaatse
gen ook nu 

g e en en toestanden gin
ook de "!tuat�efr over de hekel, terwijl
beek de"' el 

ie n de wereld bulten Oirs
geiaten h�d �Îi�ische" narren niet koud
door d 

· uitstuk van de optocht die 

'IVas de
e 

�ollt!e uitstekend geloodst �erd,
Harle I en

a�nifieke praalwagen van prins
die vanaf h

e II j aar oi;de Prins Zeppie I,un verheven plaats hun 

Wijnandsrades zotten 
voor het eerst aan 
het bewind 
Ook in Wijnandsrade hebben de zotten
de macht gegrepen en dat voor het
ee:st. Rond elf uur zondagmorgen trok
Prins Wiel I met zijn gevolg op naar 
het gemeentehuis onder muziek van de 
fanfare St. Caecilia. Op het raadhuis
Wachtte hen burgemeester Snijders en
de voltallige gemeenteraad op. Na toe
spraken over en weer werd de macht 
en het symbool hiervan - de gulden 
sleutel - overgedragen. Een bijzondere 
reden tot vreugde van de pas opgerich
te carnavalsvereniging de Veldkretsers
was_ de toezegging van een extra- een
mahge subsidie van 100 gulden: een
geste van het voor drie dolle dagen
aftredende gemeentebestur, dat met een
donderend alaaf werd begroet. 

Jubel, trubel, heiterkeU: wel niet het 
motto, doch wel het resultaat van de 
earnavalllrevue "Sjllvent kraakt" . . . .  

De prins las nog een keer zijn procla
matie voor. Daarin beloofde hij iets 
meer vaart te zetten aan de afwerking 
van het nieuwe sportpark, de aanleg 
van de nieuwe Pingerdwarsweg en het 
vestigen van meer industrieën op het 

Kindercarnaval geslaagd door goede opzet 
van het gedicht, welke tevens de meest 
essenibi.ële zijn, luiden : Zie wat mijn 
hand omvat, het is de sleutel van de stad. 
Omvang de sleutel tot besluit, en jaag 
de ernst de .tad u:ilt." 

industrieterrein. 
De burgemeester hoopte dat de prins
dit met zijn raad van elf in deze drie 
dagen kon bewerkstelligen.
Een en ander werd met een ferme
dronk bezegeld. 
Aan de optocht, die zondagmiddag door
Nuth trok, namen in totaal deel : 12
wagens, 45  groepen en natuurlijk de no
dige enkelingen. Vooral de formidabele
prinsenwagen van 16 m. lengte trok
allerwege de aandacht. Zo'n prinsenwa

Feestelijke overdracht 
• 

lll het V aalser Ullerijk 

Bevall!l,g overhandigde de stedemaagd de 
sleutel aan de stadsprina Gene Il. Deze 
liet zich op zijn beurt niet onbetuig,d en 
bood de in het wit gestoken jonkvrou
we een boeket anjers aan. Daarna richtte 
ook hij zich t.ot de burgerij. Prim Gène 
was daarbij zo sympathiek om zich wèl 
van het Heerlens dialekt te bedienen_ 
De burgemeester had zich inm.iddela ont
daan van zijn ambtsketen en scheerde 
zich, getooid met de zotskap, bij de he
ren carnavalisten van de ereraad der 
Winkbulle. Hij 1Joenkelde lustitr mee op 
Heerlena schlager: zzzie zzza zzzoe. 

HEERLEN, 1 maart (Eigen corr.) . - Het traditionele evenement van de eerste 
der drie dolle dagen In het Völser Uelleriek met gemeentehuis en Wllhelmlnapleln 
als plaats van toneel bewees sprekend, dat carnaval ln het grensstadje nog steeds 
glorieert. De Kon. Harmonie St. Cecilia en het fluit- en tamboerkorps St. Jozef 
luisterde de feeststoet op, welke met raad van elf, prlnsenrarde, jeugdprins met 
zijn gevolg de Uelle-Hooglustlgheld Prins Mat I aan zijn feestelijk versierde home
afhaalden. De Tentstn.atse Boys zorgden hierbij voor de unieke verrassing om hun
sportkameraad in open landa.uer be!<))annen met twee schimmels de eretocht te
laten maken. 

Opperwinkbuul Wiel Knlpa kon dan ook 
niiet na laten te :r;eggen dat burgemeester hoeven te maken: opvolgersrr.ateriaal In Gijzels met deze daad, die nimmer nogde carnava.leske sfeer en niet minder in 

de humoristische sector demonstreerde een Heerlens burgem eester stelde, het 
deze klngerzitsong in ruime mate. hart van zijn onderdanen had Jitestolen. 
Een fantastisch mooie entourage door een Er is blijkbaar een kentering ten goe
keurig versierde zaal met een druk be- de gaan.de, merkte de heer Knipa op. EnPrins Wiel I dankte de "aftredende" gen als dit jaar heeft Nuth nog nooit

burgervader voor het in zijn beleid ge- aanschouwd.
stelde vertrouwen en beloofde de Veld- De optochtcommissie stal de harten van
kretsers - met andere woorden geheel de jeugd met de sympathieke geste elke
Wijnandsrade - een onvergetelijke car- jeugdige deelnemer aan de optocht een 

wel een ommekeer over geheel Nedervolkt podium in bonte schakering van land. Waren het in vroeger j aren enkeloudprinsen, raad van elf, danspaar en fi-
maar heren vertegenwoordigers die hunguranten werd op fl.eurgie wijze �m-

naval. zak snoep uit te reiken.
Mat. Marell voerde aansluitend nog het De prijzenverdeling was als volgt :

B woord en dankte de "ex-burgervader",
yvagens_ :_ 1 de uitbeelding van de vier onte stoet Prettige 

indruk 

pleteerd door de kakelbonte gekootumeer- direktie voonpiegelden tijden! de cana
valsdagen zo hoog nodig in het zuiden de jeugd. Vanzelfsprekend gaf ook de te moeten zijn, dit jaar treedt zelfs de

e.v. officieus acte de présence, terwijl de regering af, waarschijnlijk met hetzelfdeprinsengarde ook niet mankeerde. oogmerk. 
raad en gemeentesecretaris voor ver-
leende medewerking en verhief de bur- Jaarg�hJde� door de buu��sc?a� Helle
gemeester tot de waardigheid van Op-

1 

broek , 2 WIJ laten ,-��-Uul J:I�t m slaap ' 'w :gg J _Je
' _Joor 

per-Veldkretser. · vallen van de 1 e,�veremgmg ,.Het
l 

a e,ui UI

D O Kruukske". . i

oide 
pper:V:eldkretser dankte_ voo_� deze Engelingen :  1 een AOW-er vertolkt door !

ven 
rsche1dmg ;-- de eerste m ziJn l�- de heer IJzermans_ 

! (l h b tot h
- en_ nodigde het gezel�_chap uit Groepen : de huishoudschool met "de . �c aes er.g et drinken van de erew)Jn. nachtdravers uit Nuth". 

Des middags trok een optocht in het , 
klein - een fraai versierde prinsen- Sch1"nveld kraakte : SCHAESBERG, 1 m&art - Schaesberrs 
wagen - door Wijnandsrades straten. , optocht mocht er zijn dit jaar. Het peil 
Bij deze gelegenheid bedacht prins Wiel

d 
i �-an de wagens was beter dan verleden 

Ondanks het weinig aanlokkelijke sneeu
werige weer wilden toch honderden ge
tuige zijn van deze feestelijke inzet van
het narrenfe�jn en de machtsoveroracht 
over het Uellerij k  te beleven. Raad van 
elf en IeëreToad. Prinsengarde en Kin
gerprins met zij n jeugdgie carnavalisten 
vormden de erehaag naar het bordes, 
waar burgemeester J. 11,'.[aenen zijn wel
kom en dank vertolkte aan allen, die zich; 
onv<ennoeid inspannen om Vaals zij n car
navalsattractie te geven. F.en bizonder
"·elkom gold de e.v. VaalseTqua.rtier, die 
onder leiding van praeses Enck de laatste
jaren een belangrijk aandeel had in dit 
nar:renfestijn. In sprekende termen be
wees de eerste burger de nodige humor 
;ngcëni gekregen te hebben. Met vertrou
"-en bood hij Prins Mat I al5 symbool 
van heerser over het Uellerijk de mach
tige sleutel aan. Zowel Jeugdprins Matti I 
als zijn grote hooglustigheid dienden van 
repliek. Prins Mat I verzekerde het Völ
ser grensstadj e nà zijn sceptertijd in ge
lijke staat en conditie aan de burgerva
der te zullen overdragen de hoop uit
sprekende dat de belastinggelden gedu
rende de drie dolle dagen gedepon€erd 
worden op zijn prinselijk home. 

In een aantrekkelijk vlot tempo volgde 
een echt leuk programma van zang, hu- Tenslotte on,tvingen alle aanwezigen, ca•r
mor en show, waarbij ook niet de drie navalsverentgingen, muziekcorpaen en
zingende zusjes uit Hoensbroek naast de last but not least de burgervader en het
vele Vaalser mroewerkenden niet =- gemeentebestuur van Heerlen, doe dank
geten mogen worden, een ietwat span- van de Winkbuule voor de medewerking
nende overbrugging naar het hoogtepw1t: aan het feestelijk gebeuren. Aansluitend
de prinsenproclamatie. Hierbij werden vond een ongedwongen receptie plaats.
we op verrassende wijze geconfronteerd Zeer _velen maakten van de ge.legenheld
met de originele kunstzinnige vinding van . gebruik om stedemaagd,_ stadsprins en de
de onvermoeide carnavalist-werker Paul ,

1

· burgemeester te compllmenteren. 
Crutzen. Nadat zich in de 10 vensten;
van het "Prinsengebouw" d e oud-prin- Schoentjes voor 

I de jonge Ve-ldkretserkes met snoep. On er revue jaar. Een bonte doldwaze stoet slierde 
enkele uren door de straten van het wag-

Merkelbeeks optocht 
hanteerde de hekel 

s ••1 k k " gelende Schaesberg. De kon. fanfare 

ren uit de vorige jaren achtereenvolgens 
lieten toejuichen, opende zich de deur de hurgerYader 
en . . . .  het geheim rond de kinder-Hoog-

,, jl Vent raa f Aloysiana werd voorafgegaan doe.· pit-
lustigheid was ontsluierd: de aanvallige, Yan Kerkrade 
kleine Matti I werd met een uitbundige 

! tige showgirls, een herinnering aan het 
Toen zate.ndagavond Schii.nveld\'l zotten- 1  Ker1i:raadse wereld_muziekconcours? De 
dagen werden Îlll.gezet met een grote re- melsJes ontlokten uiteraard klaterend ap

Een bonte carnavalsstoet, bestaande uit vue onde-r de titel "Sj ilvent kraakt", plans, veelal van ma.nnelijke zijde.
meer dan 25 wagens en groepen, die de 

kraakte het gedurende enige uren werke- De Plem moest het lelijk ontgelden we
P_la_ atselJJ" "ke toestanden en de landspo- lijk. De organisatie en "einstudieru.ng" gens het "bosjeskappen" in Leenhof en
1 berustte bij de zangvereniging Oranje, on- ook het Asta-theater werd natuurlijk niet 1Jiek hekelden trok zondagmiddag ruim der de a,lgehele leiding van Jan Keuze- vergeten. De carnavalisten zagen er een 2 ,'2 uur door Merkelbeeks dreven. Op kamp, leider van de bekende Mijnstreek- goed gemeenschapshuis in voor de toe
zeer hllil'loristische wijze werden onder Troubadoers. Het progranuna was bui- komst. De Sjeter Jonge vuuNl.en met hun
anderen belicht: de wervingsactie bij tengewoon gevarieerd en had - hoe kan kanon wolken confetti af over de hoof
de mijnen _ men was blijkbaar aange- het ook anders - voor menigeen weer den van de honderden belangstellenden.
wezen op Indianen om daar mijnwerkers zijn scherpe stekels. Hoogtepunten van Ook een Schaesbergse wielerronde be
van te kweken -·, het bureau bouw- de avond waren het optreden van de hoorde tot de vrome wensen van de op
v 

Mijnstreek Troubadoers en van de buut- tochtmakers. En het subsidiebeleid werd 

kinderlijke geestdrift begroet. Hij werd KERKRADE, l maart - l\fareJ;;e zei een 
met de traditionele attributen tot Jubi- versje op voor prina Lex I terwijl papa,
leumsprins �proclameerd om � volgen- burgemeester Gijsen, trots stond te kij
de dagen in de carnavalsevenementen zijn ken en daarmee was het officiële gedeel
taak waar te nemen. te van de sleuteloverdracht in de Bur
Met trots kunnen de organisators op dit gerzaal van het Kerkraadse stadhuis bij
amusante klnderfestijn terugzien, dat op na ten einde. Een kleurige stoet in voor
zich een stimulans moet zijn geweest om namelijk wit en rood deinde de steile
dit werk In het Uellerijk te bestendigen. trappen van het stadhuis op en bevol kte

! even later de stijlvolle Burge r:i,aal. Het
1 fluit- en tamboercorP1 Bleijerheide, de  

ergunningen · het afscheid van de t.ereed F A 1m PlaatseliJ"ke br' andweer welke momen-
ners rans ppe ans en Piet Cru;- danig onder vuur �enomen. Het hoogte-

t , ters, beiden uit Sittard. Aan h et begin punt vormde de · grote prinsenwaJ1:en. 
'ROES OF AMMIE' i:::i;:�11�t

e

�glJi2':��1�i1:���;= 
selijke stoet. 

[ In tegenwoordigheid van alle wethou-
e�l_ is aangesloten bij de Heerlense; de van de a".ond �d met . veel succes een waar vanaf prins Sj ef I en zijn prinses 

�(litaire "erholungs"-oefeningen, waar- zangveremgmg . mt K<;>nmgsbosch op en kwistig met ala•a!s en snoepgoed strooi
b!J het aan Mirva's en Luwa's niet ont- O?k de Pcarl Sisters uit _GTonsveld en de den. De Schaes-bergse mu.z.iekkorpsen en Terwijl de genodigden op de raadszaa.l 
brak ;  de slechte schutterskwaliteiten Lunburgse C�mny, Marian Geurten wt drumbands zorgden voor pittige carna- de gasten waren va.n de gemeente, wer WON IN HEERLEN . :?:!i�:::::.i:;�

la:::�?::!�:T::� 
dere genod.lrden deed burremeester dr■ 
Tb. Gijsen afstand van sijn bestuurlijke 

van de schutterij St. Jan; de smartlap Brunssum, wisten met hun charme en valsmuziek en de einzelgänger gaven den de toeschouwers op het Wilhelmina- HEERLEN, Eëzelkesmaondig - De wagen 
,,Hup zei m'n Simmetje"·, de lancering ZSlllg de aanwezigen te boeien. Cachet en veelal de zotte toon aan het geheel .  plein vergast op enkele geslaagde da.ns- van de Schandeler "Paljasse" heeft giste-

kleur aan de avond gaven de Zandjha:lle- shows. Hierna maakte de fee�tstoet een ren de eerste prijs cewonnen in de car-van een "zeemraket". Veel werk had carnavalisten met prins Frans I en hUJn De 'Geete' op dreef korte rondgang door Vaals om Prins Mat I navalsoptocht. Het was een hui1enhooc men besteed aan het sluitstuk van de tanzma.riechen. · Wat dan nog aan de met zijn gevolg te begeleiden naar de gevaarte, dat de rivaliteit ultbeelde tus-
optocht, de wagen van de raad van elf avond had kunnen ontbreken werd met ,, . , Uelletempel, waar hij het middelpunt was se de rulmtevaardera van Cape Kennedy 
en de Prinsenwagen. schwung gebracht door een keur van ar- De •. �eete . Uit de Groe_nstraat -�,ebbe� ,·an een zeer dmk bezochte receptie. en hun Russische collega's. Hei motto; 

PRIJZEN tiresten, die allen van het talrijke publiek 
I prakti�ch alle eer voor zich !>pgeeist bu 1· Welkom en dank "Roes of Ammie, leb blief bij mammie", 

De optocht' aard d de camava- met enthousiast applaus werden '--~loond de grote carnaval!ilDptocht m UBACH .
]' t · h 

JUry ':' eer e 
De "k 1 1. .  , "" · 1 OVER WORMS. Een knotsgekke stoet : De tweede prijs won "'.age� numer 51, .. on-

is isc e Prestaties als volgt· muzi a e om iJstmg werd verzorgd 35 g d ed · der het motto · Redding m der ne>eed" 
W · 

b door de Meut k l . lk · van ongeveer wa ens en groepen e , . ,, , 
agens : 1 Zeemraket; 2 bureau ouw- . . .  �- ape · \, e e IS samenge- de vele kiikers vaker in alaafgeroe los-

·

1 

,,.. . d f . . 
van de Carnavalsvrienden van het Bek-

vergunning; 3 schip met "Zeemplekkesj" �1'ta���;�i�i
t 

l��Eiv�fcï d e  fanfaN? barsten. De bonte stoet defileerd� een . Kin er estIJn kerveld. 3e prijs nr 46: Waggelende. var-
en 4 Hup zei m'n Simmetje. 

· · half uur lang voor het colleae van B. en .  kensho�en, H,-T,S. Stud�ntenver. V'i oo1d
Groepen: 1 boerengroep; 2 voetbalclub Zondagmiddag trok door Schinvelds stra- W. dat op de trappen van het raadhuis 1·. Een groots geslaagd klnderfestijn In de

I 

en Daad ,. 4e prIJS nr 44 : Piraten heroY.ere� 
RK DSV· 3 roep met stoelen. ten een bonte stoet kleine zotten en gek- stond opgesteld. Natuurlijk ontbraken de 1

TOBI was zat.erda.gnamldda( een joyeuze Welte:_-Pier. C:3��- _ _ver. D_e Vlavrecters,
Paren ·  1 ' k 

g 
1 t tb k voor de ken, die in hun kleurrij ke pakjes 't hart diverse aemeenteliike problemen niet · inzet van het drledaa.pe narrenfeest. Het Se _ _PriJs nr 54._ ee kunt m de Kuip "a

oude · oppe _
me rus an van vele langs de route opgestelde ouàers in de narrenstoet. Zo wauelden de wo- comité Kingercarnaval kweet zich ook dit Heele. Carn.vrienden Bekkerveld ; 6e prJJs 

Kind 
n va

� dagen ,  2_nr. 76
· • . st.alen. Om half drie hadden de jonge ningbouw in de Groenstraat met hun jaar op uitstekende wijze van zijn taak nr 18 : Terugkeer van Prms Wi!lem va,n 

m 
ere

� . groep�n - . 1 dansmariek
:5 ' 2 carnavalisten 1Jich op de Schoolstraat op- kerk in 1999 voorbij , het gemeentelijk en bood honderden enthoualute klnde- Oranie, Carn.V_er. De Zandhaaze, 7e P;iJs

a�roosie� met md1aan; 3 nr. 19 , pa- gesteld om met eigen zang en schlager- sportpark en de fusie tussen beide voet- ren, van klein tot rroot. een rijk geva- nr 37 : Clownene_ Eekend�rvelcl, C�rln. Ver. 
ren. 1. eskimo's; 2 nr. '72. interpretaties richting Bouwbergstraat te balclubs. De "kowflatte" van het voet- rlëerd jubileumprogramma met elren De �k�enkes_� �

e f�?5

12�
r 

�� f
n

�Enkelingen : 1 nr. 57; 2 nr. 92. . trekken. Jammer was het dat de muziek- balterrein van RKVV Waubach werden jeugdkraehten en onder leldinc van de Geesink B!e
a;>��ns�iët�it v�� au:0:;_ 

Na afloop vari de optocht ontving bur- verenigingen uit Schinveld tijdens deze dankbaar aangegrepen evenals het &"· goed geïnstrueerde Jo Kem. De prett�e ":e�!n. j r 
gerneester Clement en zijn echtgenote kinderoptocht-middag verstek moesten la- meentelijk zv·embad. Indruk werd beveinl�d, dat zich de Grens- zm en 
prins Rien I en president F. Deumens In ten gaan vanwege hun contracten voor Bijzonder gewaardeerd werd de bekende ülle over de toekomst niet bezorc-d be- GROEPEN
het gemeentehuis. Daar, in de burge- optochten in Duit.<:J.and. Prins Hein I vam croep van de Theepoppen uit Haanrade. _______________ le prijs nr 58 : Zie, za, zo, in de jaren 1000
meesterskam r vond de machtsover- de carnavalsvereniging de Meute deelde Het sluitstuk werd ,revormd door een was het zo; 2e prijs nr 53: Europee■ Kam• 
dracht Plaats

e 
Het symbool van het ge- aan de Bouwbergstraat aan de jeugd ver- schip da.t op volle stoom 1a,g en de raad 

p • J IV 
pioenschap Biljarten, Carn.vrienden Bek-

. 
d 1 snaperingen uit. Ook tijdens de o,ptocht van Elf met prins Martien I aa dek rins an kerveld; 33e prijs nr 32: Zowwe nOi ,:rui· meentelijk gezag de welbeken e I eu- ,alf w-d door zi·i·ne hooglust1"ghe1'd Pn" ru•. d 

n · 
6 

t 1 ' = �• roeg. Za.terdagavond hadden de Stee- · je, ver zulle 'm besjprujje; 4e prijs nr l 

d�• ging v:an de burgervader ��er naar Hein kwistig met "lekkers"' gegooid. Uule te Laura.dorp het feest al Ingezet Page-jongen, Kon. Schutterij "St. Sebas-
Prins van de "Zeemplekkesj · met een gecostumeerde avond. Ook In 1•egeert OVeJ• t!aan" Heerlerheide; 5e prijs nr 47 : Hek-

De �laatselijke drumband, schuttert� en ------- Rimburg trok zondag de optocht, waar- sen, R.K. Gvmnastiekver. Coriovallum. 
muziekvereniging, alsmede muziek- ; aan de fanfare Victoria medewerking ver- MUZIEK 
korpsen uit de omliggende gemeenten, p . 

s . f I 

IP.ende. Beumerwalders le prijs nr 48: Kon. Harmonie St. Caecllia ; 
luisterden vóór het gemeentehuis dit r1n• s Je . p • w 

2e prijs nr 65: Heerlena Muz.iekkon:,■ St.
plechtig festijn op. rins im I Jozef; 3e prijs nr 50 : Fanfare St. Hubertus

HULSBERG, carnavalamaanda.c. - Op Passart; 4e prijs nr 15: Verkennersband

Ook T h I triomfantelijke wijze werd In het nieuwe St. Joris ; 5e prijs nr 57: Drumband Mo·ru e en VOERENDAAL, Rosenmontag Het nam bew1· nd
gemeentehuis de nieuwe Prins 1965 door lenberg ; 6e prijs nr 63: Harmonie St. Jo-

u . 
hoogtepunt van de Voerendaalse carna- burgemeester J. Kengen, opperbeumerwal- ze!, Heerlerbaan; 7e prijs nr 43: Harmo-

e1terkeit val vormde de bonte stoet welke zondag- der, geinstalleerd. Deze installatleplecb- nie TOG: Se prijs nr 28 :  Jewi:ddrwnband
middag door de gemeente trok. Een dank- S • } Jd 

tlgheid werd niet alleen bijgewoond door Olympia.

l·n Nuth baar onderwerp was de beruchte Inbraak 1mpe ve een propvolle raadzaal van genodigden, 
in het gemeentehuis terwijl de voetbal- maar tevens door de hofkapel, de Wijze KLEINE GROEPERINGEN 

H t h d 
Iers er geen doekjes omwonden over de Ra&d van 11, de eregarde, en bloemen- le prijs nr 36: Wat ver vuursjtelle. Nieks.

e gemeentebestuur van Nut • on er toestand van het speelterrein. Een speed- over • e • prinses. 2e prija nr 1 1 :  Fl!ntstones; 3e prijs nr 15a : 
aanvoerina van burgemeester drs. H. boot bracht de prins van de Kaatboere Dorus oet Simpeldorp; 4e prijs nr 20 : Zo
Schm dd" o t i g . Harrie I . SJ r •- d _.,__ 

, SIMPELVELD, Ro!!zemondlg - In Sim- Burgemeester J. Kengen verwelkomde on- kl . .  P . D C e mg, on v n prins pnru e "'' e .. ,vet omringd door zijn d 
- der aanwezigheid van wethouders en pro arneren WIJ onze rms. ames am.

zondagrnidag om 12 uur op het gemeen- getrouwen. ,,De Naate" was met twee pelveld wer het karnavalsfeest, als op raadsleden de nieuwe Prins. Na de car• Ver, De HOddelsjonge. 
tehuis. Onder de voor deze dagen toe- praalwagens vertegenwoordigd waar op vele plaatsen, ingezet zaLrdagavond op nava!istische toespraak tot Prins en Prin- BUITEN MEDEDINGING 
passelijke bewoordingen werd de de r<;1ad van elf en prins Ger zetelden. het ge�eentehuls. Prins Wim I, jeugd- se5 door de burgemeester, mede namens Nr 56: Der Kuuëb - Personeelsver. Ge
machtsoverdracht aan de prins ver- Traditiegetrouw vorm�e de harmonie s�.- prins Pierre I, hun ouders, bloemenko- het gemeentebestuur, droeg hij de macht meente Bedrijven. Bijzondere vermelding.

richt. Aan hem werd een grote sleutel Jozef weer een fleurige groep, waarb1J ningin Ria, de raad �an elf, met pres!- aan de Prins over, voor de drie dolle da- EINZELGAENGER 

h d I d "Sneeuwwitje en de dwergen - al was dent, hofnar en tanzmarlechen en de ex- gen en werd de Prins de sleutel van het J e  tot en met 10 prij s achtereenvolgens de
�:e\ andigd, d!e

h
h

t
em voor

t 
t!is

�� het niet carnavalistisch - goed aansloot. prlnsenraad werclen otflclëel door burge- nieuwe gemeentehuis overgedragen. Hier- no's: 87, 85, 82, 91, 59, 53, 86, 92, 89 en 60.
oegang tot e gemeen e • Het bonte geheel werd aaneengesnoerd meester W. E. A. Scheelen en echtl'enote na dankte Prins Jan IV en beloofde de Verdere prij swinnaars de no'1: 93, 81, 51 ,

schaft. door vele groepen en "Einzelgängers", ontvangen. Vele raadsleden woonden de- Beumelwalders tijdens de drie dolle dagen 95, 99, 94, 88, 96, 58, 54. 157, 5!5, 9'7, 84, 84,
Het gemeentebestuur onderscheidde die meespron;gen op de muziek van de ze ontvangst bij. 1n coede banen to zullen houden. Onder 90, 58, 83, 116, 62 en 52. 
prins Harrie I president en eveneens harmonie St. David en de drumband Burgemeester Scheelen memoreerde de meer-stemmige alaaf• werd vervolgeru de WISSELBEKERS 
de prins Jar{ II en Jan III. De bur- Voerendaal. Na een succesvol voorsei- hoogtepun,ten van het karnavali!Stlsch ere-wijn geschonken en bracht de Presi- Wageru: nr !ll. - Groel)en: nr M.

waardigheid ten cunste van zijn door
luchtige hoo�held prlm Lex I. In rull 
voor zijn ambtsketen werd de burger
vader omhanren met twee ■ehoentJea. 
Van te voren was hij reeds ondenchel
den md de prinsenorde en had de prlna 
hem een doos met gemakkelijk te raden 
Inhoud overhandigd. 
Onderscheiden werden eveneen� de v.·et
houders, de gemeen,te11ecretaris, deken 
Heijnen en president Joche11111 van Rol
duc en last but not least de gemeentebo
des. De prlnsekapel speelde met schal
lende trompetten met korte tussenpozen 
,,'t sjunste op de Welt, wat der Herrjot
hat jemaat .... ", waarbij het hele gezel
schap sjunkelde en zwaaide. Tus8endoor 
keek wethouder Heyltjes even lltreng 
naar zijn icindercn om hen even later zijn 
nieuwste onderscheiding te laten bewon
deren. 
Een ■fV'aardiging uit Haarlem mengde 
Zich al■ ruechte Kerkradenaar temidden 
van het heerlijke gewoel. Preziedent Wiel 
Buck roemde d-e Kerkraadse carnaval,
waar fee11t gem.akt werd l'JOnder pljnl1jlr 
te worden. Twee sche.tttge kleine tanz
mariechen lichtten hun bevalli,ge witg..,_
kousde beentje■ van de crond en d1
t!Imclub U!lt Antwerpen richtte op allet 
de schijnwerper. De dol daag In Kerk• 
rade zijn officieel ingezet. 

Zitting in 
Schaetiherg 

SCHAESBERG, l maart - De readsual 
van het Schaesbergse raadhula wu za
terdagmiddag herschapen in ttn bont, 
narrentempel toen daar print Sjef I de 
sleutel ontving uit handen van burge
meester E. Pr!ck. Dete offlci!le daad 
werd omlijst met een bonte .ttzun«, 
waaraan medewerkten het tanzmariechen
Wilhelmien Felerabend, de Drel Streepe,
jeugdgarde en damesgarde van der SJee,t, 
het trio Souren en het duo Bron-Brou
wers. Burgemeester Prlck werd omhan
gen met ordetekenen, waaronder 'n traaf, 
decoratie van de KV Vaallierquartier. Me
cl�onderschetdenen waren o.a. loco-bur
gemeester Ernst en deken Mertens. D1 
prins, die tevoren aan zijn residentie wu
afgehaald door de beide camavalsvere
n.iig!ngen der Sjeet en de Gl'ienlächer 
het oomtté SC'haesberg-Alallt, en de Kon. 
Fanfare Aloysisna., belooMe In zijn pro
clam&tle Schaesberg alle roed•. Een aar
dllg 1ntermeuo vonode het moment toen 
Jeu,dprlns Jo I vergezeld van prinses en 
hofnar de zaal �rad en burgemeester 

gem te
en 

htt d t in■ Harrie zoen en de sluiting met de bonte stoet voorseizoen. Hij overhandig,de een nieu- dent hulde aan het remeentebestuur voor Muziek: nr. 85, 
ees r verwac e a pr mag de jonge carnavalsvereniging De we "stadssleutel" aan prins Wim en droeg deze uitzonderlijke plechtigheid In het De prij111lfrelk1ng vindt I, evenals zijn voorgangers, Nuth op 'n Naate" terecht trots zijn op hetgeen" zij zijn bewind In vol vertrouwen aan hem nieuwe gemeentehuis. Na afiOop trokken maandag, vanaf 1Z uur ID

waardige wijze door deze drie dolle mede door aller medewerking, t,ot 1tand over. President Thijs Conraa,ds ■prak allen naar de narrentempel waar het car- Slll'Oleutraat.

pla•ta heden, Prlck en echtgenote pre.entjes overhan
eat6 Schiften, digde. De V'OOrzitter van Schaesberg-

dagen zou heenvoeren.. heeft gebracht. hierna een woord van dank. navals-dlner werd aanaeboden. 
Alaat, de heer zwart, boocl mevrouw 
Prick b:oemen aan. 
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