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P R O K L A M A S I E ! 
Veer, JAN DEN EERSTE, gcbaorc en ge-

taoge en boete ós verdeenste Remunjse jóng 
in hert en nere (mer meer in 't hert es in de 
toere) — biej de grasie van D'n Uul en biej 
de guns van de Vors 

P R I N S VAN REMUNJ 
gaeve te kinne en te versjtaon : 
1. det Veer vandaag het bewindj van oze 

veurgenger Bert den Eeste höbbe euver-
genaome ; 

2. det Veer driej daag langk eure super-
iediejoot wille zeen mer dan allein es 
geer wilt bedinke, det in dees daag de 
waanzin en werkelekheid sóms doon 
biejein kinne sjtaon ; 

3. det Veer dees daag alles waat Veer kin
ne opbringe aan vuur, aan iedeeje, aan 
aom en aan gekkigheid gaer in eure 
deens wille sjtèlle, es geer mer veur de 
hellef mit wilt doon ; 

4. det het Oze wins is, det heel ós Riek in 
d e e s d a a g zal ó m v a l l e van plezeer en det 
veer biezónjer vaöl verwachte van de 
teen-ners, de twintjiggers, de dertiggers, 
de veertiggers, de vieftiggers, de sèstig-
gers en jóngere ; 

5. det veer oze liefsjpreuk höbbe gehaold 
aan de toeptaofels van ós kefees. 

Blindj mit 
Gooi uch met hert en mit zeel, mit heel eur 
höbbe en haaje in de Vastelaovend. Laot ós 
allemaol driej daag langk oet de kómplekse 
kroepe en oet de zoer en anger gezichte. 
Eder zien eige gezich en: BLIND] MIT. 
BLIND] MIT achter de Remunjse Vastel
aovend. 
BLIND] MIT achter ós leef Remunj 

BLIND] MIT achter D'n Uul en de Vors 
Laeve de Remunjse Vastelaovend 
Driej daag echte miense en gein pi-jés 
Laeve Remunj — BLIND] MIT. 

üedaon in ós pelies, in het vol bezit van ós verstandj en auch helmaol 
neuchter. En gegaeve in Remunj, de achteende jannewari van 't jaor 1964. 

JAN DEN EERSTE, 
Priensjeps. 

* Ode aan de Swift-dames. • 

Geer, dames van de zaalhandjbal 
Hiej in Remunj uniek geval, 
Geer sjpringk en sjmiet mit heel 

vaöl flaer 
De bal mer door de goolpaöï haer, 
Zodet me door det good gemik 
In gans Europa van uch sjprik. 

Bravo ! En es de reis ouch ver is, 
Haajt uch mer aan d'n trainer Gerris. 
Dan waerd geer in Europa EIN 
En heel Remunj vindj zo get fijn. 
Daoróm rope veer: hup-hup-hup ! 
Laeve de dames van de Swift-handj-

balclub 

DE BENKELEKE RAODS-
VERGADERING 

WO-IN OP LAEVE EN DOOD WAERDE 

GEVOCHTE OM 'T 

ASSEBAKKERAS 
I Versjrikkelek gevech in ós sjtadsparlement is aafgeloupe. De 

in de raadszaal zeen weg gekaerd, de bloodsjpaore van 

dr vloer gevreve. Joep Sinterklaos haet nuuj roete ingezat en de 

mennegte, die op de Mert veur 't sjtadhoes haetsjtaon te sjreve 

wie binne de debatte aan de gang ware euver de verheuging van 

de hónjsbelasting, is zich ein dröpke gaon drinke. 't Is noe d'n 

tied óm nog ins heel persies versjlaag van dees bewaoge raods-

zitting te gaeve. 

De gemeinteraodsvergadering behanjeldc 
eers ein paar anger veursjtèlle. 

Nómmer EIN op d'n agenda sjtóng ein 
veursjtèl van B. en W.. óm ein atoomcen-
traal te boewe. Wèthaajer Karei, dae veur 
de sente opkump, wól weite waat det ging 
koste. ,.400 miljoen gölje", zag de börge-
meister. „Is-t-er nog eemes van de raods-
leje, dae get te zègke haet?" 

Neemes had op- of aanmerkinge en 't veur
sjtèl ging d'r door es hamersjtök. 

Toen kwaam aan de orde 't veursjtèl, óm 
eine gemeinteleke opera te boewe. De koste 
ware 60 miljoen gölje. „Det is geine katte-
drek". mopperde Jantje Turfkamp, mer hae 
wól 't plezeer neet bederve door taege te 
sjtumme. Ouch dit veursjtèl waar zo aaf-
gehanjeld. 

Es derde puntj kwaam op de taofel ein 
veursjtèl, óm op koste van de gemeinte ein 
knaal te grave van de Maas nao de Rien. 
..Det kos uch /20 miljoen gölje", zag de 
börgemeister. 

„Gein bezjwaor - graaf mer op", zag de 
raod en neemes zag meer get. Ouch neet 
die van Neel, mer dao verwónjerde neemes 
zich euver: die haaje de aaj Neelder ge-
broeke in ere ónger 't motto: „Neel blief 
Neel, toet 't Tegelerieveldj klaor is." 

Puntj 4 van d'n agenda waas ein veur
sjtèl op verzeuk van de Stichting Oud Roer
mond, óm de aafgebraoke sjtadswalle op-
nuuj op te boewe. Det sjteit net veur de 
toeriste, mer in dezen tied is 't waal ein 
bietje duur. „530 miljoen gölje", zag wèt
haajer Frens dae in 't openbaar werk. 

„Waat kan det sjille, es veer die moere 
mer trok kriege" zag de raod en hae ging 
unaniem akkaord. 

Wèthaajer Karei kratsde zich ins achter 
ein oor. „Det waerd eine duren aovend", 
zag-t-er. „Veer mótte zorge, det veer van al 
die hongerde miljoene get trök kriege in 
de kas." De res op pagina twee. 

' / 

BERICH. 
Veer kinne ós laezers 
mitdeile det 't neet waor 
is, det Zwolsman zich 't 
sjtadhoes haet gekoch. 

Redaksie. 

Dit is de golje hónjspenning van de gemeinte Remunj. 
Op de veurkantj sjteit 't pertret van de Man van 't Jaor, 
dae in de gemeinteraod zónne benkeleke sjtried haet 
gesjtreje veur 't Assebakkeras. Aan d'n achterkantj 
is te zeen, wie hae de pliesse wilt laote zorge veur zien 
troetelkienjer. 
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vervolg van pagina 1. 

De hónjsbelasting 

Hae dach efkes nao en zag toen: „Meneer 
de veurzitter! Dees veer hamersjtökker, die 
veer d'r in teen menute tied doorgejaag 
höbbe, gaon de gemeinte 1 mieljard 720 
miljoen gölje koste. Noe mótte veer ouch 
zorge, det de kas vol kump. Ich sjtèl veur, 
de hónjsbelasting te verheuge mit 2 kwartjes 
per hóndj. Det maak ós 1200 gölje per 
jaor en die kin ich, noe veer veiir zó'n oet-
gave sjtaon, neet misse. Ik heb gezegd." 

Mer dao had eine zich sjoon vergaete ! ! 
Allemaol tegeliek sjtónge de raodsleje op 
van häöre zaedeleer. 

..Sjanj!" reep Jan van de wal. „Es de mien-
se twee kwartjes per jaor meer mótte gaon 
betale, zeen d'r heel väöl die det bees op-
ruume. En dan maak geer mich miene han-
jel kapot want dan verkoup ich geine zjwae-
vel meer taege de hónjsp-s." 

Aan d'n angere kantj van de raodszaal 
sjtónge Sjtuf en Jantje te zjwèjje: „Niets 
daarvan", zagte zie, want zie sjpraeke gein 
Remunjs. „Alleen de luxe honden van de 
kapitalisten moeten duurder worden. O zo." 

Mer det waas neet nao de zin van inzen-
jäör Plentje. „Neen" zag dae in 't zelfde 
dialek es Sjtuf en Turfkamp. „Niet de luxe
honden moeten belast worden maar de 
straathonden." 

„Det zólt geer waal wille" vloog noe d'n 
óngerbörgemeister van de Vènlosewaeg op. 
„'t Assebakkeras mót 't hem maar weer 
kinne. Dao kump nieks van in. Biej deze 
verklaor ich mich toet besjermheer van 't 
assebakkeras. Waem duit mich get?" 

Toen waas de verwarring pas algemein. 
Fratteveurzitter Sjra perbeerde baove 't ge-
sjreef oet te kómme. „Meneer de veurzitter" 
zag-t-er. „Ich höb eigelek nieks te zègke. 
Ich höb gezag." 

Dit indrökwèkkend waord kläörde de 
lóch op, mer vaort daonao begós 't gedoons 
alweer. De baoj, dae mit ein blaad vol 
tasse koffie de raodszaal in kwaam, waerde 
't ungerste baove geloupe. De pers gooide 
van gif einen inkpot de zaal in. 

Ongertösse waas 't nuujts, det wèthaajer 
Karei de hónjsbelasting duurder wól make, 
de sjtad róndj gegange. 

De miense van de Veursjtad toet de Kemp 
lepe nao de Mert, veurop diegenege, die eine 
hóndj höbbe. Veur 't sjtadhoes begóste zie 
't Remunsj Volksleed te zinge : 

Waar de gouden hond in 't zonlicht 

staat 

Hoge omes transeneert, 

Maasniel met Roermond verenigd 

gaat, 

Zij het in golvendans . . . . 

In de raodszaal ginge de debatte wiejer. 
Oerelangk waerde d'r gesjpraoke en gerid-
deneerd, toet op 't lès neemes meer eine 
vrundj euver had. Ze keke zich allemaol 
aeve zoer aan en zellefs de pertie-geneut 
óngerein zote te moeke. 

Dao sjprook wèthaajer Karei 't verlos
sende waord. „Here", zag-ter mit begrip 
veur de situasie. „Ich zal ein döbbeltje per 
hóndj en per jaor laote valle. Mer die 40 
cent méér per hóndj kin ich toch neet misse" 

Dao-op ging de raod in geheim vergade
ring, die drie waeke aan ein sjtök haet 
gedoerd. Toen ware zie het eindelek ins en 
same ginge zie zich ein pötje beer drinke 
biej Harie Pront in Concordia. 

En zie laefde nog heel lang en gelökkig, 
ómdet-er nooit meer raodsvergaderinge 
kwame wo werkelek get gebeurde. 

Dank van de börgerej 
Toch haet dees hiestoriese vergadering 

nog einen apaarte naosjleip gegad. Wie alles 
achter de rök waas, haet zich ein kometee 
biejein gegooid, wie det in Remunj zo ge-
broekelek is es-t-er get te viere vélt. Zie be
góste mit ein garantiekrediet te vraoge aan 
de gemeinte want veurdet zie get deeje, 
móste zie eers zeker weite det ze zich fi-
nansjeel neet de boks zólle sjeure. 

Wie det gebeurd waas, ging het kometee 
in geheim conclaaf óm de Remunjse Man 
van het Jaor te keeze. Zie ware het-er alle
maol euver ins, det det de sjtoere verdediger 
van 't Assebakkeras mós waere. 

En zie lete golje hónjspenninge sjlaon 
mit aan d'n einen kantj 't pertret van de 
Man van het Jaor en aan d'n angere kantj 
ein simboliese veursjtèlling van ziene helje-
daod: 't opkómme veur de assebakhuunj. 

Alle huundjes die deze penning drage, 
moge vriej poepe op de sjtraot. En dat doon 
ze dan ouch. Me kint 't in Remunj edere 
daag ervare. 

— En dan had ich gaer ein dona-

täörskaart van D'n Util veur nieks. 

Pap is zo gitfig wie eine knien. Ziene zoon 
van derteen jaor is mit de verkinners oet 
gewaes en kump drie oere te laat thoes. 
— Zóndaag kumps-te neet boete, zaet pap. 
— Mer pap, ich kós-t-er ech nieks aan doon. 
In de verkinnerswèt sjteit, det veer edere 
daag eine gooie daod mótte doon. 
— Zo, en waat höbste dan gedaon ? 
— O p 't Zjwartbrookplein, wo 't zo drök 
is, hob ich ein aad vruike gehólpe mit euver-
sjtaeke. 
— Det doert toch zeker gein drie oere ? 
— Jaowaal pap. Det vruike wól neet. 

Op 't benkske biej 

Ties en Angenees 

Zjwetskammezaol veur rie Remunjse 

Angenees; 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees: 

Ties : 

Angenees. 

Ties : 

Angenees. 

Ties : 

Angenees 

Ties : 

Z o Ties, kumps-te dich weer get röste op ós benkske? Waat 
veur nuujts is-t-er in de sjtad ? 
Och, wie ich dees daag de sjtad in ging, waas 't-er erg sjtil. Het 
Mannekoor waas de koffers aan 't pakke óm op reis te gaon en 
det merk me vaort. 
Zo? Kriege die dan ouch al de reismanie? N o u jèh, ze mótte in 
de riej blieve mit de anger Limburgse zengers. Pancratius oet 
Haerle geit nao Amerika. De Staar geit nao Peries. En 't Mesj-
treechs Mannekoor is pas nao Sjpaanje gewaes. 
Zègk Ties, w o geit 't Remunjs Mannekoor eigelek haer ? 
N a o Beesel. 

N a o Beesel zo wied e-weg? Dan wille ze dao zeker d'n draak 
mit zich laote sjtaeke. 
Get angers: ich bön dees daag ins in de Sjtadswei en op de Hei 
gaon. kieke. 't Is neet te gluive Angenees, waat Remunj ein sjoon 
industrietreine haet. 

Sjoon — zégk det waal. Z o sjoon, zo zuuver, zo laeg. Sjtel dich 
trouwens veur, det ze dao zó'n voel febriek op zólle zitte. 
Toch zeen d'r luuj, die in ei lyrisch ougeblik Remunj al zeen oet-
greuje toet eine metropool. 

Det höbste zeker gelaeze in de Stadspraat van Sant Doet. Dae 
sjreef det Remunj 't embryo is van eine metropool aan Maas en 
Roer. 

Es 't mer geine miskraom waerd 

In eder geval geit 't Pepierfebriek aan Meneerkes oetbreije. Dao 
zeen d'r al ein paar van 't gemeintebesjtuur in Finland ei dröpke 
op gaon drinke. 

Zo? Sjik Remunj zien ambassadäörs al nao Finland toe? Gek, 
dao höbbe ze nooit get van bekind gemaak. 

Doe mós auch neet dinke det ze alles in de gezette zitte. Remunjse 
dimmecrasie beteikent: haaj alles binneskamers en vertél neemes 
get. Behanjel in de raodsvergadering allein ein hónjsbelasting en 
get hamersjtökker, mer haaj waat werkelek van importante #s 
binne de kemissievergaderinge. 

Doe höbs gefiek, Angenees. Det zuut me waal aan det BREU-
GEL-knaal. 

Breugel-knaal? W a a t is det? 

Det is det knaal, waat Jan BREUkers en Thei van GELdrop wille 
grave van de Maas nao de Rien, euver Vlorop óm. Ein heel klats 
miense haet dao op zitte te sjtudere en haet-er ein diek rapport 
euver gesjreve. N o e wilt ederein waal ins weite, waat die men 
van plan zeen, mer det rapport dao doon ze mit of det 't ein Rus-
sies geheim is. 

Jóng, jóng. Mer toch wèt ederein óngerhandj waal waat d'rin 
sjteit. 
Mer natuurlek, maedje. Es ein paar hóngerd miense det rapport 
al besjtudeerd höbbe, wie kinne ze dan zo ónneuzel zeen óm te 
meine det 't nog geheim is? 

Laote veer d'reuver oetsjeije. Veer hadde 't juustement euver de 
oetbreijing van de pepierfebriek. Is-t-er dan zoväöl pepier neudig 
op vandaag ? 

A o zeker. Gangk allein mer ins nao waat de gemeinte neudig haet 
óm al häör planne op te sjrieve. D e kónzaerzaal, 't watersjport-

Dees ruumte en nog vaöl 
meer hadde veer gerizzer-
veerd veur Perfesser A A. 
J. Feep. Hae had ós zo 
vaöl belaof.. Mer geer wèt 
't: Vaöl belaove, weinig 
gaeve, duit de gekke in 

bliedsjap laeve. 

centrum, 't sjportbatsefónds, de sjtadsbös, 't nuuj winkelcentrum, 
t sjtadspark, 'n kefee op Hattem, eine nuuje waeg nao Pruusses, 

ein nuuj Munsterplein, de verboewing van de vleishal aan de 
Mert 

Angenees: Jao, planne zeen d'r zat. Es-t-er noe ouch mer ins get van te
rechte kwaam. 

Ties: Och, es-t-er allemaol nieks van terechte kump, is 't toch sjoon 
gewaes det me die planne haet gehad. Illusies zeen auch get 
waerd. 

Angenees: Z o is 't. Me kint die planne nog altied opberge in 't sjtadsarsjief. 
Dan kint 't naogesjlach zeen, wie aktief veer in 1964 hadde wille 
zeen. 

Ties: Ich höb mich ouch laote verteile, det de pliesse binnekórt weer 
ein jubilei gaon viere. 

Angenees: Jao, zo gauw es ze de doezjendste neet-opgelosde misdaod in de 
dossiers opberge. 

Ties : Nou zègk, Remunj liekent ein tweede Chicago te waere w o gauw-
deeve kinne doon waat ze wille: inbraeke in goldjwinkels, 10.000 
gölje jatte biej de Kofa, pötbeeldjes sjtaele aan de Vedie 
Zit diene wage aevel neet get sjeif in de ziep want dan höbste zó 
kans op ein bunke 

Angenees: Diene wage? Höbs doe dan einen oto, Ties ? 

Ties: Mer Angenees, in ein sjtad w o detste óm 't anger hoes ein otoriej-
sjool höbs, kins-te toch zeker neet zónger ? 

Angenees: Jao die riejsjole me kint zeen det Remunj de sjtad is w o det 
de manmoetwet is gebaore. 't Zól waal good zeen es minnege 
riejsjoolleraar eers ins leerde sjoffére. 

Ties: Z e zègke det de gemeinte binnekórt wilt beginne aan de tweede 
tunnel oppen Aaje Boelvaar. 

Angenees: D a o gluif ich nieks van. Die van 't Veldj en de Kepel zólle det 
mesjiens plezerig vinje, mer die van de sjtad zeen d'r taege. 

Ties: Woveur det dan ? 
Angeneps: Z e zeen ibang det es de windj oet 't ooste kump, det 't dan trék in 

de sjtad. 
Ties: Höbste neet gelaeze waat de raodsleje veur vraoge hobbe gesjtèld 

euver de begroting ? 
Angenees: Jao zègk. Dao kómme mich get probleme op de proppe ! Eine haet 

gezag „dat het aanbeveling verdient ten raadhuize op moderne 
wijze te voorzien in de normale behoefte aan overvloedige en 
goede koffie, zulks als eigentijdse stimulans voor raads- en com
missieleden." Ties, haet-er det neet sjoon gezag ? 

Ties: En of! Dae ligk 't d'rop aan dets-te op 't sjtadhoes op de koffie 
kumps 1 

Angenees: D o e driefs ouch euveral de sjpot mit. 
Ties: Och jèh, det is gezóndj, zo lang es me d'r maar 't betrèkkeleke 

van in zuut. Alles biejein genaome is 't laeve in Remunj zo sjlech 
nog neet. 

Angenees: Det bön ich mit dich ins, Ties. Mit dees gedachte gaon ich op-
sjtappe. Daag Ties. 

Ties: Good bye, darling. 
Angenees: Aha, doe sjpriks ouch al modern Remunjs. Guten Tag , Ties, auf 

Wiedersehen, zal ich dan mer zègke. 

DE MENAGERIE VAN TANTE BET, 

f 

... EN EIN PAAR NUUJ IDEëE .. 

. .VEUR TOEKOMSTIGE RUBRIEKE 

'tVersjtenjig waord 

van de Vors, 
besjtump neet allein 

veur de vastelaovesvier-
ders, mer ouch veur alle 

anger raregekke. 

Eine miens, dae plezeer in 't 
laeve haet, is eine versjtenjige 
miens. Dae zal, baeter as edere 
angere, de meujelikheije, die me 
zoal taege kump, kinne opvange 
en euverwinne. Mer. . . veer höbbe 
os zelf neet gemaak, en neet eder
ein is 't zelfde. 

Juus veur miense, die laeve 
onger de knoet van deze jachtige 
tied, is de vastelaovend de gelae-
genheid om ins op aosem te kóm
me, en ins ein paar daag werkelek 
te laeve. En, óm ins aandach te 
gaeve aan miense, die ze angers 
allein m a a r ' d e g o o j e n d a a g z e g k e . 
En let ins op . . . dan kint me lache. 

Ein waarsjuwing is hiej waal 
op zien plaats. Krek zowie 't sjlech 
is, om van ein gooi millesien te 
vaöl te sjlikke, zo kint 't ouch ver
keerd oetdreije, es me mit vastel
aovend boete de maot geit. Det 
zolle v'r dus neet doon. 

En dan: eine gooie vastelao
vend, allemaol 

V O R S REIN. 

P.S. Ich vinj 't neet aardig, es geer 
noe zoget zegkt wie van dae vos, 
dae de passie praek. 

— Mien vrouw dink det ich op 't 
ougeblik 29 kere per daag óm de 
waereld drèj. 

Sjeng waas mit zienen oto taege eine boum 
gereje en kwaam in 't hospetaal terech. Wie 
d'r in zien bèd loog, keek-t-er ins róndj. 
Naeve hem loog eine miens gans in de gieps. 
— Zeet geer ouch taege eine boum gereje? 
vreug Sjeng. 
— Nae. Ich bön de sjeidsrechter van RFC-
RIOS. 

— Kiek ins mam, ich sjpeel berg-
menke. 
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Wilt Remunj sóms zien monumente opruume ? 

DE .STICHTING OUD ROERMOND' ZAL D'R v 
EIN SJTEKSKE VEUR S J T A E K E ! j 

Zjwetskammezaol veur de Remunj se Vastelaovend 

Waat modern is, 
mót modern blieve. 

Ao zo. 

HIEJ GET AAFBRAEKE : 
DET GEIT ZO MER NEET ! 

Remunj is ein h-y-p-er-modern sjtad, bés
te laezers, det is algemein bekind. 

Wo vindj me ein Hermenies Paviljoen wie 
veer 't hiej höbbe, veurzeen van 't nuujste 
van 't nuujste ? 
Kiek ins nao die air-conditioning door de 
zjallezieje, die eine kaaje rök en kaaj veut 
tegehek bezorg zónger det geer d'r get veur 
hooft te doon. Wo vindj me zo'n buffette 
van ïezersjterke sjteigerplenk? Wo vindj me 
z ó n sjoon toilette, zó'n sjieke betónne 
vloer, zó'n antiketeiteverzameling van mui-
belaer? Ech get veur gala-biejeinkómste. 
Wo in Nederlandj haet me de bladdervèrref 
op de moere gekalk wie me hiej haet ge-
daon ? 
Is 't dan ein wónjer, det ein sjtad die in zón-
ne zaal meniesters en boetelenjse orkeste 
óntvingk, d'r geweun neet aan dink óm eine 
nuuje zaal te boewe? 

winkelcentrum van de Veldjsjtraot. Wie 
sjoon ligk dao Achter Kloosterwand] de 
manége, in de Neersjtraot d'n aaje Golje 
Leeuw en Crasborn oppe Sjteinwaeg! 

Höbt geer de tennisbane aan Eige Haard 
al ins gezeen? Dao greujt eine flora wie det 
me zelje zal aantreffe. De meis zeldjzaam 
plentjes sjtaon hiej te bleuje, wie netele, wit-
se en P . . sblome. Veer höbbe geheurd det 
de Nedam van plan is, dao in de zomer 
toeristebösse haer te laote loupe. Det waerd 
nog ein groter sukses es de sjtadsbös. 

Achter in de Neersjtraot vindj me naeve 
Reijnders de „dernjee krie" van einen ultra
moderne arsjitek: ein boewwerk wo-in leech 
en lóch vriej sjpeel höbbe. Ein hoes det 
aosemp, zogezag, wo-in de beweuners zich 
veule wie in de vrieje natuur. Det dingk 
sjteit te koup, aevel de waerde is zo hoog, 

tied zeen en die al dees dinger van ozen 
tied aaf wille braeke of op wille ruume. 
Mer dat zal neet gebeure ! . . 

Het is daoróm, det zich ein wals Jong 
Remunjse luuj biejein haet gegooW onRer 
't motto: „Blief euveral mh de p..«'™ T T ' 

Zie höbbe, wie det geer in de g * " " 6 ™ , ! 
kinne laeze, ein sjtichttag opgericfc gentew 
„Stichting Oud Roermond." , 

Het Zjwetskammezaol is zo geloKKig, ucn 
't besjtuur van dees sjtichting veur.te Kinne 
sjtèlle. Oze haoffotograaf haet biej m a e ? e -
siumleech ein sjtasiephotographie van oet oe-
sjtuur gemaak. Oos blaad haet dnejon op 
taofel gelag, óm de publiciteitsrecMe van 
dees foto te kinne kriege. Veer hobbe dit 
bedraag wille betale op *t sjtadhoes aan t 
loket veur gemeintebelastinge, mer <"e wóUe 
dao gaar gein geldj. Zie hadde nog genog 

ML 

Dit is 't wakkere sjtèl jóng luuj, det zich 't laot van Modern 
te gooie. Waem aan Remunj kump, kump aan haör ! ! 

jnj geit aantrèkke. Zie höbbe zich de bórste al naat gemaak óm zich in de sjtried 

Haerle, Zitterd en Eindhaove, noe jèh, 
die höbbe waal ein paar zaelkes wo zie zel-
lef erg greuts op zeen en Venlo haet euver 
ein jaor of veer ouch zo get, mer die kinne 
toch neet komme tippe aan ós Hermenies 
Paviljoen. 

Ouch op anger plaatse in de sjtad sjpringk 
de moderniteit vaort in 't oug. In anger 
sjtaej vindj me midde in de sjtad febrieke 
sjtaon, mer veer ware de insigste, die de 
meule op de Nuuje Boelvaar aafbroke. 
Mót geer ins kieke, waat ein sjoon plein 
daoveur in de plaats is gekómme. En höbt 
geer de meules aan de Meules al gezeen ? 
Hypermodern. Kiekt ouch ins róndj tösse 
de toreflets van de Sjoolsjtraot of in 't 

det geine miens 't kint betale. 
Dan wiejer Achter de Luif. Geer mot 

uch toch die riante woonflets ins bekieke, 
wo veur 't eers in de waereld roete zeen 
toegepas, die gemaak zeen van kiesteplenk. 
't Idée is aeve sumpel es zjeniaal. Glazere 
roete, zo haet de boewmeister geriddeneerd, 
kinne braeke. 
Naegel ônger dus kiesteplenk veur de rame 
en haol baove de rame d'roet, dan is-t-er 
binne toch leech genôg. Modem, neetwaor? 

Behaaje, behaaje ! 
't Z61 waal jaomer zeen es al dit sjtads-

sjoons verlaore zél gaon. Dao zeen aevel 
krachte aan t werk, die taege de moderne 

euver van de hónjsbelasung, zagte ze. Veer 
höbbe det bedraag daoróm mer gesjónke 
aan de ómligkende dörpe, dan kinne die 
dao hoezer veur boewe wo Remunjse luuj 
in kinne gaon wone. 

De „Stichting Oud Roermond" haet zich 
de bórs al naat gemaak óm 't gevech veur 
't behald van alles waat behaaje mót blieve. 
te kinne beginne. Aan de gerichter op de 
foto is waal te zeen, det ziej vól sjtriedlös 
zitte. Ha, dae ós aan ós modern boewsels 
wilt kómme, dae mót vreug opsjtaon. Alles 
blieve, zo wie 't altied gewaes is, nao 't 
waord van de wiesgeer Plato: „Voor al wat 
raar is, oud en loom!" 

Kómt euver 50 jaor ins kieke nao 't riz-
zeltaot: wedde, det-er dan in Remunj nog 
nieks verangerd is ? 

Waal nörges in Wes-Europa vindj me zovaöl natuursjoon biejein es op de tennisbane aan Eige Haard. Dao 
greujt en bleujt de meis zeldjzame flora en fauna. Tösse netele, witse en p . . splome hoeze kakkerlakke, 
sjlekke en ratte. Op anger plaatse mót me nao ein beestepark gaon óm det te zeen. Zuid-Afrika' haet zien 
Krugerpark, aevel Remunj haet d i 11 

Vastelaovend 1964 
Vors: REIN PULS 

_ De riante woonflets Achter de Luif: waem zól ze wille misse? 
Hiej ligk ein taak veur de Stichting Oud Roermond, die d'rveur zal 
zorge det ze in d'r eeuwigheid neet waere aafgebraoke. 

De „dernjee krie" van ein« 
leeg en lóch, det veur gein geldj te vol 

r waereld te koup is. 

ERE PRIZZEDENT v. D'N UUL 

PRINS VAN REMUNJ IN 1946 

Prins: JAN LAUGS 
MINISTERS VAN DE VORS : 

Guus Smeets, Pierre Engelen, Thei Vaessen, Piet Tummers, 
drs. Jo Hansen, Lambert Meisters. 

1957 
1958 
1959 

Richard I 
Zjaen II 
Sjaak n 

R. le Haen 
Eug. v. Waegeningh 
J. van Reo 

KOMMANDÄÖRS UN DE ORDE VAN VORS LOWIE : 
De Aad-Prinse : 

1960 Harrie III H. Bak 
1961 Thei II Th. Kohl 
1962 Rein II R. Creemers 
1963 Bert I B. Bles 

Prizzedent 
Sikkertaris 
Kinansies 
Verdeideging 
Kepel 
Algemein zaekskcs 
Protocol 
Sjtalmeister 
Opboew 
Propeganda 
Sjriever 
Waters jtaot 

RAOD VAN ELLEF: 
Sjarel Beltjens 
Hans Rhus 
Evert Jeurissen 
Jo Minten 
Lock Hendriks 
Ernest Dahmen 
Piet Minten 
Thei de Weerd 
Wiel OpHey 
Tom Hoofwijk 
Jan Leenhouts 
Hans v. Binsbergen 

DAMES - GARDE : 
Konnnandante: Yvonne Vial Leje : 
Jeanne Krieger Helmi van Herfen 
Resi Knops Lia Keijners 
Christine Huskens Irène Vial 
Noortje Houwen Mary Waanen 
Noortje Simons Aida Clerx 

Mr. Paul Geradts 
J. Berger 
H. Loontjens 
H. v. Appeven 
G. Smeets 
H. Radeniaekers 
P. Engelen 
Mr. Dr. R. Geuljans 
A. Schrijnen 
Th. Reynaerdts 
W. Sampers 
J. Cartigny 
F. Alers 
Th. Vaessen 

GROOTMEISTERS VAN D'N UUL : 
De Here 

W. Franquinet 
R. Smeets 
Dr. Ir. H. Hartman 
Mr. R. Höppener 
P. v. Cruchten 
J. Janssen« 
Dr. Y. N. Oosterbaan 
Jo Hansen 
A. Poell 
E. Cartigny 
Mr. R. J. van Boven 
K. v. Laer 
Th. Bingen 
I.. Janssens 

J. de Bock 
G. Puts 
J. Berden 
J. Sprenger 
J. Knops 
M. Cox 
J. Smeets 
J. Grave 

PRINSEKEPEL : 
J. Schaepkens 
F. Coenen 
W. Schulpen 
Th. Walschot 
J. Waeyen 
L. de Bock 
N. v.d. Hoven 

TECHNIESE - KEMISSIE : Piet Kessels 
Thei Mertens 

Tonney Bierbaum 
Hans Cremers 

HOFFOTOGRAFE: Mathieu Koch — Joep Korfmacher 

HAOFKWAFFEUR : Jo Minten. 

HAOFSJILDER: Dolf Wong Lun Hing. 

GROOTMEISTERS VAN D'N UUL 

Sjtraotverke van d'n Lui: I hijs Bingen 

Grotste sjtraotverke van d'n Lui : Rein l'ijls 

Ere-sjtraotverke van d'n Uul: 
Kapt. Herman v.d. Heuvel 

EREDAMES VAN D'N UUL : 
Mevrouw van den Broek-Janssens 
Mevrouw Crüns-Mestrom 
Mevrouw Engelen-Beiten 
Mevrouw Höppener-Rayinakers 
Mevrouw Meisters-Ubben 
Mevrouw Pyis-Vanderheyden 
Mevrouw Radeniaekers-Tonnacr 
Mevrouw Smeets-Welters 
Mevrouw Tummers-Meisters 
Mevrouw Vaessen-Stoffels 
Mevrouw Woltering-van den Broek 
Mevrouw v.d. Heuvel-Sillen 

OPTOCH-KOMITEE 1964: 
Veurzitter Ernest Cartigny 

Sikkertaris Loek Graus 
Penningmeister Rum Thomassen 
Leje Pierre Engelen 

Hans Ebus 
De Aad-Prinse : Baer Hawinkels 

1937 Thei I Mr. Th. van Geldrop Frens Stoot 

1938 Thuur I Arth. Schreurs 
1939 
1946 

Maan I 
Rein I 

Em. v.d. Broek 1939 
1946 

Maan I 
Rein I Rein Puis HET ZJWETSKAMMEZAOL IS BIEJEIN 

1947 Guus I Aug. Odekerken GEPEND 
1948 Zjaen I Mr. Eug. Gerardts door 

1949 Harry I Mr. H. Swagten 11 sjaggerijnege iepekriete. 

1950 Harry 0 H. Nederveen Veur den inhalt van het Zjwetskammezaol 

1951 Sjaak I J. Hosselet dreug neemes verantjwaordelikheid. Veer 

1953 Wim I W. CrUns zólle waal gek zeen. Die waerd van den 

1954 Twan I A. van Bergen eine op den angere gesjaove, pront wie in 
1955 Miel I E. Gabriels de gemeinteraod. 
1956 Mathieu I M. Janssen 

KOFFIE THEE: 
. m e t volle teugen genieten 

Mit deez daag waerd-ter vaöl gedrónke 
En vaöl gewauweld en gesjónke 
Kómt geer dan toes óm 'n oer of twee 
Van eine bal of ein kefee 
En zeet geer dan ein bietje dol 
En van den drank toet baove vol 
Dan is-t-er nog mer eine wins 
Ge wèt 't waal, dus zegk 't ins: 
Jao ein tas koffie, dao knap g'r van op 
Dan kump geine kater in eure kop, 
De lekkerste koffie mót geer dan drinkc 
Kii det is BACO, det zal ich dinke 
Want BACO koffie, jao, dae sjmaak 
Ea sjtèlt uch drek op eur gemaak. 
Geer merk al nao de eerste tas 
Dit is koffie eerste klas 
En es geer hicjbicj röstig zit 
Dan veult g'r uch direk weer fit 
Dus iiiiense, wilt d'r waal aan dinke 
Aiich ein tas koffie ins te sjinke 
Maar wilt d'r auch waal nao kieke 
Op 't pekske mót BACO prieke 
Want BACO det kórt klein waord 
Garandeert koffie van de béste saort. 
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i Loef drie daag langk op friet, 

I res van 't jaor gooi mik, good 

I beer en heringe mer aet dan 

I brood en (ijn banket van de 

CO-OP bekker 

CO-OP 

| d e grófste bekkeriej veur 

I b r o o d en banket v a n g a n s 

REMUNJ en ómsjtreke. 

— Gank e-weg mit diene Wullem 

Ruys. Ich wil gaar neet gered waere! 

Sjang en Sjra ware ein febriekske van ule-
velle begós. Zie hadde maar eine grote klantj 
mit ein paar filiale, Zónger dae klantj kóste 
zie nieks beginne. Het ging allemaol good, 
toetdet dae klantj get langsaam waerde mit 
betale. Toen zag Sjang, dae nogal good mit 
de pen euverwaeg kós: Ich zal dem ins eine 
nette breef sjrieve. Good, zag Sjra, maan 
hem ins eine keer, mer doot 't zo, det-er dich 
nieks kwaolek nump. 

Sjra ging e-weg. Saoves wie d'r trok 
kwaam loot Sjang hem de kopie van de 
breef laeze. Prima, prima, zag Sjra. Doe 
höbs allein ein fout gemaak. Sjiethoes sjrief 
me neet min ein d mer mit ein t. 

— Zeet geer zo bang veur dokter 

Foltering ? 

Rare gekke, groot en klein. 

Wilt geer sjlókke lekker en 

fijn. 

Dan zógk ich uch ein dingk 

Gaot nao de békker v a n de 

golje rink 1 

BANKETBéKKERIEJ 

LOUIS THYSSEN 
Geissjtraot 13 REMUNJ 

— # — 

— Ich bön toch zo óngelökkig, jankde zie 
door d'n tillefoon taege haör vriendin. Jan 
is ederen aovend van hoes aaf en ich weit 
neet wo d'r haer is. 
— Bön maar bliej, zaet de vriendin. Es-te 
't waal wis, waas-te nog vaöl óngelökkiger. - # -

VEUR GET TE BOEWE, 

GROOT OF KLEIN, 

NUUJ OF AAD, 

SJTAON VEER DAAG EN NACH 

VEUR UCH PARAAT ! 

JV.V. AANNEMERSBEDRIJF 

STRAUS van MIERLO 
Minderbroederssingel 21 - Roermond - Tel. 5241 

Bookhanjel 

W I L L E M S 

Sjteinwaeg 25 

Jan v. d. Bas, kump uch 
auch mit de vastelao
vend van pas. Dus veur 
al eur kruujeneers ware 
nao Janne. 

NEERSJTRAOT 46 

REMUNJ WEST 

Geinkèr - mer eine oto! 

Dèt is ooze nuuje OPEL REKORD 

Ongeluiffelijk sjoon model. 

Ruum-van binnen, mit veul kofferruumte 

En laupe-wiej eine haas ! 

Bel os op en probeer hem ins ! 

NEDAM - REMUNJ 
Achter Megaard. Tillefoon 04750-4351. 

Zjwetskammezaol veur de Remunjse Vastelaovend 

DE L E E U W B IER 
PUUR N A T U U R 

Zelfs d'n Uul rouk ein 
BIG BEN PIPO 

Piepefabriek E. Gubbels - Remunj 

iet kr ieqe/ 
VETTER ZICH NEET 

EERS EINE BRIL 

HAET 0EKOCH BIS 

I B R I LLESJPECI ALI S 

* OONEN KJ**/ 

TAEGENEUVER VB SJTEINE TRAPPE R E M U N J 
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Biej deez daag vol joeks en lol 
haet me zo ein f otorulke vol 

mernoe 't feit, jao det is gek 
Wo deez herinneringe ingeplek ? 

D'r waerd gezoch in edere hook 
Nao zo ein geweldig inplekbook 

Och leef vastelaovesgekke 
Wilt geer deez foto's dan inplekke 

Dan is t'r veur uch maar eine goje raod 
Det geer dan veur eine Henzo-album gaot 

Eedere wieze Uul sjrief mit ein 

DIPLOMAT-PEN 

KAPTEIN. K A P T E I N . . ! 

I — Sjpele mit treinkes is allemaal good en waal, béste Herman. 

Aevel doe kós baeter eers dae sjtool in aorde make veur dien vrouw ! 

Waat f r te doon is: 
Z A O T E R D A A G 8 F I B B E R W A R I E : 

3 O E R E 33: Taege deeze tied zal Prins JAN I van Remunj 

aafgehaold waere aan de sjtasie door Vors Rein, Menisters van de 

Vors, de Raod van Ellef van d'n Uul, de Damesgarde, Aad Prinse, 

de Keuninkleke Hermenie en Veldjmuus, Kaketoes en Katers. 

De Prins zal óntvange waere door de Hoog Men van 't Sjpaor. Eine 

versjlaaggaever van d'n Uul zal Uch det allemaol via de mikrefoon 

vertèlle. 

4 O E R E 11: Mit meziek van de Keuninkleke Hermenie en anger 

Vastelaoves Kepelle trék de Prins en Zie gevolg dan euver 't Sjta-

sieplein, Hamsjtraot, 't Munsterplein, de Sjteinwaeg, de Verkesmert 

en de Mert nao 't Sjtadhoes. 

4 O E R E 33: Offesjeel Insjtallasie van Prins 
Aaftraeje van de Gemeinteraod. Euvergaeve van de sjleutels van de 

sjtad aan de Prins. Dernao geit de Gemeinteraod veur veer daag 

mit fekansie. 

6 O E R E 11: Börgemeister en Sjaepe bringe ein taegebezeuk in 't 

Uulepalies. 

8 O E R E 33: Geit 't nao de bel van de P.T.T. en van de Keunink

leke Hermenie. 

Z ó N D A A G : 9 F I B B E R W A R I E : 

3 O E R E 11: Groten optoch van waal doezjend klein Uulskuukskes. 

5 O E R E 11: Prins JAN I hilt reseptie in 't Uulepalies. 

8 O E R E 33: Bezeuk aan versjillende bel en kefees. 

M A O N D A A G 10 F I B B E R W A R I E : 

9 O E R E 11: W i e 't meugelik is, sjnap geine miens. Heel het Uule-

gezelsjap geit nao 't sannetorium in Haör óm ouch de kranke ei 

bietje vastelaoveswermte te bringe. Dit jaor gebeurt det veur de 

zèsteende keer. 

2 O E R E 11: Opsjtèlle van de Grote Vastelaoves-Optoch op de 

Krankewal. Om 3 oere 11 begint-er te trèkke door 't Zjwartbrook, 

de Neersjtraot, Onger aan de Mert, Mert, Verkesmert, Sjteinwaeg, 

Munsterplein, Kersjtóffelsjtraot, Sjuiteberg, Achtermegaard, de 

Kruutshere, Hamsjtraot, Pollartsjtraot, Vedie, Wilhelminaplein. 

Biej 't opsjtèlle van d'n optoch sjteit de kop aan de Paerssjtal, de 

sjtert aan de Sjteine Brok. Of nog wiejer. 

5 O E R E 30: R E C E P T I E . 

N A O 8 O E R E : Grote parademarsj door de sjtad mit bezeuk aan 

etteleke kefees. 

D I N S D A G 11 F I B B E R W A R I E : 

3 O E R E 11: Vanaaf 't Uulepelies trék de ganse sjtoet nao de Werf 

veur 't Bacchusdrieve. V a n de Sjteine Brok waerd Bacchus de Roer 

in gedreve es simbolies besjloet van de Vastelaovend. 

5 O E R E 11: Bezeuk aan de kienjer van de Sjteine Trappe. 

9 O E R E 11: Bezeuk aan inkel kefees. 

11 O E R E 11: Offesjeel sjloeting van de Vastelaovend in 't Uule

pelies. 

Wilt geer eur hoes ins opnuuj verve of behange dan is-t-er 

maar ein adres: 

SJILDERSBEDRIEF 

LANGHOUT 
Melick Tel. 04752-574 Leeuwarden 

VEUR ELEKTRIES 

A Z N E M 
REMUNJ 

Advertensies make veur 't Zjwetskammezaol 
zeen veer meug, ómdet teer teväöl tied neudig 
höbbe óm de anger advertenties binne te brin
ge. Mer, Remunjse luuj geer wèt 't óngerhandj 
waal : 

VEUR PEKSKES, PRUUKE, NAZE, 
MASKES, enz. 

Eur adres : 

MINTOSO BREURS 
veur de Rollénjers: Gebr. Minten 
Kloosterwand) 1 - REMUNJ 
Auch veur sjminke geäöpend 

mit de Vastelaovend de ganse daag ! 

Es geer hering of rolmops aet, aet dan goje 

Det beteikent : 

Ingemaak in dae gojen aek van 

KESSELS 
NATUUR-AEKFEBRIEK REMUNJ 

Door de luidsjpraekers (volgens perfesser A. A. 

J. Feep mót me det „helsjpraekers" neume) van 

F R E N S R0UBR0EKS 
reup D'n Uul „Oehoe". 

(P.S. Es-t-er 't dan mer in 't REMUNJS duit — Redaksie) 

Bussjop Boermanssjtraot 54, Remunj, Tillef. 2547 

N a o vastelaovend bringk geer maar alle voel 

euverhemden, jassjolk en wasgood nao de 

wasserie „EDELWEIS' in de Bekkersjtraot. 

FRANS GIESBERS 

AAFGELOES TERD: 

Sjeng: Merie W o aete veer vandaag ? 

Merie: In „OW Dutch" 

Sjeng: Woróm dao ? 

Merie: Och jóng, laot ós niet prakkezere, dao kriegs doe waot veer 

neet al daag kriege, of 't noe vleis, vès of haan is, alles waerd in 

diverse suiskes klaor gemaak. 

de Bekker oet de Sjteeg 
TILLEFOON 2996 

WOLTERS' ZAODHANJEL 
ONGER AAN DE MERT - REMUNJ 

Waat veer neet höbbe op 't gebied van 

ZAOD, VOGELSJPORTARTIKELEN, VèSGEREI 

EN GEREIDSJAP VEUR D'N HAOF 

vindj geer biej eine angere zéker auch neet ! 

Oos boumsjtemkes genete internasjonale 

vermaardheid ! 

M. BEEREN 
v.h. J. JEUKENDRUP EN ZOON 

Sjoemaekersjtraot 6 

Mer vaöl langer höbt geer plezeer van eine 

PHILIPS TILLEVIEZIE 

Vraogt 't 

H E E S 
SJTEINWAEG 21 - TILLEF. 2788 

Dae hulp uch auch es-ter ins get aan kump 

Veural mit dees daag neet vergaete 

,T MUNSTERHOF 1 

MUNSTERPLEIN REMUNJ 

dao kans-te lekker aete ! 

't Kan zo gek neet zeen of geer moog 't os vraoge . . . 

veer zalle ós bès doon 

PIET RAMAKERS 
KANT00RB00KHANJEL 

ACHTER DE MAELWAOG 
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In zo'n 

geval . . 

een 

reservebril 
van 

Hüt ten 
C a r t i g n y 
HAMSTRAAT 38 
ROERMOND 

't Béste adres veur alle veurkómmende 

betónwerke is : 

ALLERS Betónboew 

Herkenbósserwaeg 28 REMUNJ 

n.v.JACVAN DEN BREKEL&ZN 

Mert 9 till. 2391 REMUNJ 

Tilburg - Bergen op Zoom 

HERE- EN KIENJERKLEIJER 

HERE-MODEGEREI J 

Es 't get apaarts mót zeen en kwiek, 
Loup dan ins binne biej „MAISON SJIEK" 
Want ouch mit Karnaval zeet geer altied netjes 

Mit ein van SJIEK's boeter klèdjes. 

tel. 2083 

El GOOD CLAAS BEER, 

DET IS GEIN SJLECH VOOR 

MER DAN VAN 

Oranjeboom 

B 

BIER WAARBIJ 
EEN MAN ZICH 
THUIS VOELT! 

Loup ins binne veur ein hertig hepke 

b ie j 

STATIONSRESTAURATIE 

Lahey 

De Hering 
Miense es geer 't ins wis 
W i e gaer veer zeen op euren dis 
Z o gauw veer kómme oet t water 
Begint euver ós al 't gesjnater. 
Alveurens veer de pot ingaon 
Waere veer mit ei man of ach 
In eine pót mit aek gelag. 
Dan eine deksel d'r baovenop 
Det is veur ós eine grote sjtrop 
Zeen veer get fiens taege de honger 
Geróld om ein gooj komkommer 
Maar op dae pót mót B R A N D sjtaon 
Det is de naam, w o veer greuts op gaon 
W a n t Brand dae bringk aan ós de sjmaak 
Dit is veur edere móndj de zaak 
Miense wilt dit neet vergaete 
Es geer heringe wilt aete 
Let dan heel zeker op 't glaas 

W a n t BRAND EINDHOVEN blief de baas. 

TAEGENEUVER DE BAJES 

\ 
gif uch biej ei good glaas beer auch ein prima goulasch 

soep. 

Plezerig en werrem zitte, boeter es örges angers. 

Gaotmit fijn meziek 
door 't Vastelaovendriek! 

en det hove veer uch neet te lere 
die vindj geer zonger m a n k e r e . . . 
B i e j : 

Veith's Muziekcentrale 
Hamsjtraot 28, Remunj „MUSICA" 

Gans Remunj kint 

Cafe Driessens 
I1N DE HEI - H ä ö r 

Veur alle 

SJPORTARTIKELEN 

en 
FIEN LAERWARE 

nao 

van den Bergh 
Bröksjtraot 7-9 - Remunj 

N.V. Metaol- en Sanitairhanjel 

v.h. Frans Janssens-

Höppener 

Neersjtraot 10 Remunj 

Doot wies, es geer hiej eers kieke gaot ! 

SANITAIR 

KEULKèS 

DEEPVREZERS 

RONDO WASAUTOMATE 

Om U met Vastelavend onkenbaar te maken, 
hebben wij in de winkel allerlei zaken, 
in kwaliteit alles bijzonder fijn. 

Neuzen, brillen, snorren groot en klein 
Balmaskers en de zogenaamde mommengezichten, 
daarmee kunt U wonderen verrichten. 

Ratels, toters, feepen en fluiten, 
allemaal spullen voor de kleine puiten. 
Komt U de artikelen maar eens bekijken, 
waarmee U zich zo deftig uit kunt strijken. 

Het adres, dat weet U wel hoor, 

't ís SLENDERS, n a e v e 't Poskantoor. 

(Advertere doon veer meistal in 't plat, 
maar geer zeet waal, veer kinne 't ouch angers) 

U11' IIIMIIIIIIIIilllllllMlllintllilltlllllMllltltlllllllllll HIlllllHltlllllllllllllllllllllllMltllllllllllltllllllllllllilllKl 11 llllllllil H 

I Geer hoof eure hóndj gein maske te gaeve, 

I Tenminste es-t-er gesjaore en verzorg is. 

I wie d'r mót zeen 

I 't Insigste adres w o dit vakkunjig waerd gedaon 

I Is biej J. TEUWSEN ónger de Baog. 

(gediplomeerd trimmer). 

I Alles veur eur huundje kint geer biej ós koupe 

I Zelfs sjeunkes en jeskes w o ze mit kinne loupe. 

I Adres is: Hamsjtraot 31, till. 2608. 

HHlNIIlIHNMMUUlIHHIIIIIHIIIMIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIHIIIimillllllllll Illllllllll III Illllllllllllllllllll II lil 

N.V. Kledingmagazijnen 

v.h. GEBR. BERVOETS 

Dames- Heren- en 

Kinderkleding 

Herenmode 

Roermond 

Steenweg 9 

voor iets goeds 

BERVOETS 
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\ti*dt <ju& dit tb* vifiùH (oio? 

Die is gemaak door 

JOEP KORFMACHER 
Es geer ein fotorippertaasj neudig höbt van 
broelof, fees of jubileum - bel dan 2980 en Joep 
kump mit ziene ganse santekraom. 

AAJE BOELVAAR 78 - REMUNJ 

VEUR UULEPEUT 

EN MIENSEVEUT 

SJ00N VAN Spec 
HAOFLEVERANSEER VAN D'N UUL 

Fienpieuvers weite wo PALLAHDT woont. Veut vès, kees 

en npoart gerei 

JAER PALLANDT 

SWALMERSJTRAOT 20 

* Oze pap ligk ZELLEF de Heringe in ! 

Bring eur vrouw of verloofde met vastelaovend in 

EXTASE 

ZJWARTBR00K 21 

Eur gelaegenheids-, vastelaoves- en geweun 

kleijer waere in de puntjes verzorg door 

wesseriej 

Mathieu Giesbers 
nave de Sjteine Trappe 

tillefoon 2371-137 

Op verzeuk in einen daag vaerdig 

\fan a l l e s get-
Mcrie begint aan de taofel te sjeljc °P 

ziene miens, ómdet hae 't aete neet lekke 
genóg vindj. . 
— Zo, is 't meneer weer neet good genog-
Sóndaags lös-t-e r witte bone, sjmaondaags 
lös-t-er witte bone, dinsdaags lös-t-er wit ' e 

bone, sjwoonsdaags lös-t-er witte bone, don-
derdaags lös-t-er witte bone en vriedaags 
zeen witte bone hem opins neet good genog 
meer. - # -
— Miena, had de sjlechter gein verkespeut-
jes ? 
— Wei t ich neet, mevrouw, zien boks hóng 
zo langk aaf det ich nieks kós zeen. 

— Ich hob dich get mitgebrach veur 

diene petroon. 

Eine miens waas mit drie kienjer in d n 
oto op waeg nao zien elders. Ongerwaeg 
krieg hae eine kepotte bandj, riejt taege eine 
boum en brik de as van ziene waege. Eine 
plies dae kump kieke, zuut det 't riejbewies 
pront eine daag verloupe is. 

Meneer, zaet de plies, dao krieg geer las 
mit. 
— Alia dan, zaet de miens. Ouch det nog. 
Miene bookhaajer is-t-er mit de kas vandoor. 
Mien hoes is aafgebrandj, mien vrouw is-t-er 
tössenoet. Miene wage is kepot en ich bön 
nog 80 kilomaeter van mien elders aaf. De 
kienjer höbbe alle drie in de boks gedaon 
en ich höb de sjene kepot. Noe komp geer 
en noe krieg ich ouch nog las . . . 

J a " , l e u . ! . K l a o s e i " foto kieke en zaet: Kiek 
! n s Klaös, zo zoog ich t'roet in mien jóng 
jaore. 

~ Mer Jan, waat waas doe toen ein lekker 
Kaereike. Mer zègk, hads dich toen ouch 
al zonne kale kop? 

naaje* 0 ' ° n g ' ^ m ° S J ° f 0 t ° a n g e r s o m 

- • -

Hae had al ins gezaete ómdet hae had 
ingebraoke. En haör hadde z e al ins vas ge-
zat omdet zie in eine winkel get had ge-
sjtaole. Zie trouwde en nao ein jaor kump 
d n eerste baby op de waereld. D'n dokter 
zuut det 't menke zien vuuske heel sjterk 
toe kniep. Mit heel vaöl meujte bruik hae 't 
vuuske aope. W è t geer waat d'n dokter toen 
in det vuuske vónj ? Ziene trouwringk. 

~ # -
— Eine borrel, Sjang ? 
— Nae. In de eerste plaats höb ich las van 
miene maag. In de tweede plaats drink ich 
neet. In de derde plaats höb ich al drie bor
rels op. In de veerde plaats . . wèts-t e waat? 
Sjot mich nog mer ins in. 

- - f -
— Ich höb van mien vrouw zovaöl veur 
miene petroon gekrege, det ich 't neet ins 
kin drage. 
— Waat d a n ? 
— Twee krevatte. 

In de baar kump ein heel klein menke bin-
ne, neet groter es eine halve maeter. Toch 
waas 't geine dwerg. 

D'n ober kiek hem lang aan en kint zich 
neet langer inhaaje. Meneer, zaet-er, ich 
haop det geer 't mich neet kwaolik naempt, 
mer wie kump 't det geer zo klein zeet ? 

Och, zaet det menke. Det zal ich Uch ver-
tèlle. Ein oer geleje waas ich nog eine nor
male miens. Ich zoot op 't Sjtasieplein ein 
dröpke te drinke, wie eine kaerel nao de 
viefde borrel begós op te sjöppe, det hae 
kós touvere. En toen zag ich det hae eine 
hasemaeker waas. Laot dae vent noe wer-
kelek kinne touvere 

Remunjse plies. 
— Pap, paere zeen die greun ? 
— Nae jungske, meisal neet. 
— Pap, paere zeen die naat ? 
— Nae jong, meisal neet. 
— Pap, paere höbbe die pcutjes ? 
— Mer nae . . . 
— Pap, kinne paere sjpringe en kwake ? 
•— Ouch neet. Zègk wie kumpste toch aan 
dae vraemde kal ? 
— Pap, zól ich dan eine kwekker höbbe op-
gegaete ? 

— Mam, doe höbs mich altied veur-
gehaaje det ich mich eine man mós 
pakke wie miene pap. 

— En, vroog de plies, wie is de ruzing be
gós? 
— Och. t' begós gans kalm. Eers gooide 
hae mich ein beerglaas nao miene kop. Dao-
nao sjloog hae mich mit ein sjneverfles op 
miene kop. Toen sjloog ich eine sjtool op 
hem in gruzelemente en toen krege veer in-
ins ruzing. 

- -ö- -

Sjra kump Sjang taege. Kaerel, zaet Sjra, 
waat zuus doe d r sjlech oet. W a a t bös doe 
mager gewaore. Wie kump det ? 

Zal ich dich zègke, zaet Sjang. Ich höb 
ein hónjslaeve. 

Zo? Waa t duis-te dan veur de kos ? 
Och, kaole poekele. Doe wèts waal, zek 

vol kaole, trap op, trap aaf, en det in al die 
flets. 

Jóng, jóng, jóng. Wie lang duis-te det al ? 
Ich mót maondaag beginne, zaet Sjang. 
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De Jeug van Sjwif 

heel Europa laote klinke. Het besjtuur van Sjwif is-t-er noe al veur 
aan 't zorge, det-er in de toekóms reserves z e e n o m , j e kampioensploog aan te 
..Jill- II.. . P I Li . 

sjtad door h 
aan 
volle Hiej zuut me de jeug van Sjwif blejein veur ein theorieles. Pe maedjes 
höbbe zich 't nuujste sjportkosiuum al aangetrokke 
Remunjse industrie. 

besjikbaar gestèldj door de 

Zó'n nuuj riool in Neel buujt meuge-
lekheije . . . 

- # -
Midde ónger de film in de Royal sjtóng 
einen aaje miens op en begós ónger ziene 
sjtool te sjerre. 
— Höbt geer get veriaore? vroog eine miens 
dae naeve hem zoot. 
— Jao, ein carmel. 
— Laot die toch ligke. Hiej, geer kint van 
mich ein anger kriege. 
— Dao höb ich nieks aan. Mien gebeet zit 
d'raan vas. 

- 4 M 

Twee aaj menkes, die ein bietje douf wae
re, treffe zich op ein benkske op 't Sjtort. 
Ze höbbe zich allebei ein heurapperaatje 
aangesjaf. 
— Bevèlt dich det dingk? zaet d'n eine. 
— Prima, zaet d'n angere. 
— Die dinger zeen aevel waal duur. Det 
van mich kosde mich 500 gölje. 
— Det van mich nog gein vief cent. 
— W i e kint det dan ? 
— Nou, det is eigelek allein mer ein tuike. 
Mer es de miense det zeen, sjreeve ze van-
zellef get helder. Det geit prima. 

T 
De verkuiper van de graasj had al van 

alles geprobeerd óm de klantj eine wage aan 
te sjmere. Meneer, zaet-er, hiej höb ich eine 
wage veur Uch . . . es geer noe insjtap, zeet 
geer euver ein kerteer in Vénlo. 

Nae danke, zaet de klantj. Dae hoof ich 
neet. W a a t zól ich euver ein kerteer in Vénlo 
mótte doon ? 

~ # ~ 

— Ich höb Uch gezag óm dae radio 
neet aan te zitte veurdet 't orkes 
waas oetgesjeijd mit spele. 

D'N UUL 
BEDANK: 

-je al de luuj van in en boete de 

sjtad, die hem finansjeel 't 

laeve meugelek maakde of die 

nog van plan zeen det te 

doon. 

^ 't gemeintebesjtuur en de 

pliesse veur haör mitwèrking. 

vrunj en viejande — al dege

ne die waate dette höbbe mit-

of taegegewèrk. 

de drökkerie Hub. Tonnaer, 

Remunj, veur de sjoon aaf-

werking van dit Zjwetskam

mezaol. 

jt; Lei Stoks, dae tradiesiege-

troew weer de prinsemöts 

haet gesjónke. 

Dolf W o n g Lun Hing veur 

zien teikeninge. 

Joep Korfmacher veur zien 

foto's. 

D e Nieuwe Limburger veur 

de cliché's en wiejer mitwèr

king. 

•fa D e Riggionalen Omroop, óm-

det-er zich weer neet haet 

laote kieke. 

De maedjes van Sjwif veur 

de ónvergaeteleke oere waat 

zie ós höbbe gegaeve. 

- -H- -

-— Ich höb miene wage verkoch veur 
mien vrouw häöre veile mantjel. 

-
Op ein groot Riekskentoor in de sjtad was 

een vergadering van 't perseneel in de kan
tien. Eine van de vakbóndj sjtóng te sjprae-
ke. Vrunj, zo zag-t-er. Veer höbbe eers de 
15-oerese wèrkwaek gekrege. Daonao de vief-
daagse wèrkwaek. Veer gaon d r noe veur 
zorge. det geer nog maar eine daag in de 
waek hooft te wèrke. Allein op dinsdaag. 

Toen kwaam d r ein sjtum oet de vergade. 
ring: Edere dinsdaag ? 

VASTELAOVESLEEDJE 1964 

Ich Höb Eine Kater 

i. 

Wöörd: Frans Munnichs. 
Meziek : Jos Fey. 

Zo gauw 't vastelaovend is, bön ich in miene sas. 

Es 't fees den geit beginne, haol ich 't pekske oet de kas. 

Vaöl gekke kal waerd oetgekraomp, waat höbbe veer 
plezeer. 

Maar asselegoonsdigmorge, dan jank ich keer op keer: 

REFREIN : 

II. 
Dae kater, dae kump eder jaor. Ich weit 't van te veure. 

Maar noe höb ich giesternach gedruimp: Ein zjwarte 

kat sjtóng veur de deur. 

Naem miene kater, ketje-leef en gangk daomit op sjtap. 

Ich bön toch zo gaer dae kater kwiet, dan bön ich 
opgeknap. 

REFREIN 

Ich bön zo krank, ich höb eine kater. 

Jao, det kump van drie dól daag. 

Ich bön zo krank, ich höb eine kater. 

Och, 't rommelt zo in miene maag. 

Miene kop dae sjteit op sjpringe. 

Waem kan mich ein asperienke bringe ? 

Ich bön zo krank, ich höb eine kater. 

Jao dae höb ich van die vastelaovesdaag. 
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hotel 

„de la station 

sjtasieplein 

l i 

A top 
' form 

(Strouckm'ó 

Woninginrichting 
STEENWEG 5 - TELEFOON 4441 

Gein groter lol mit vastelaovend es het aete 
van ein lekker nougatine taart volgens aad 
recep van 

Sjaak Wassenberg 

Banketbakkeriej - Willem II Singel 26 Tel. 2429 

en veur d'rónger 

WALA-béhaatjes en corsjetjes 

ADAMS OP DE MERT 

REMUNJ 

m 

Veur al eur dranke 

„Sjlieteriej „Wesf 
Remunj - Zjwartbrook - Till. 2777 

Mit Vastelaovend sjpeelt ein horloge gein rol 

In 't dageleks laeve haet me hiejvan reuze lol 

Gaot daoveur ins biej T H E I G E L L I N G S kieke 

Hiej zuut me alderlei modelle prieke. 

Thei Geltings 
Achter Kloosterwand)' 19 - Till. 4468 - (nog altied vas naeve V 6 D ) 

HERE WINKELEERS ! 
Koup eur vastelaoves-artikele 

biej ein aad 
vertroewd adres 

Fa. Charles Bierbaum & Zn. 
Achtermegaard 27-29 

GROOT SORTIMENT LEEG PRIEZE 
Auch in anger artikele ein grote kolleksie. 

Geine gooje 

vastelaovend 

zonger gebeks van 

GEISLER 

Hamsjtraot 4 

Anno 1847 

Of geer henjig zcct of neet, 

Of geer väöl of weinig weet, 

Drink «eer beer of drink geer wien? 

Zeet geer braaf of is 't mcr sjien? 

Höb geer gooi of sjlechte kleüer? 

Aaf en toe mesjien malcijcr? 

Höb geer haor of zeet geer kaal? 

't Is allemaol egaa l ! ! ! 

Biej CORRECT kint 't get lieje, 

Geer leert dao altied prima rieje, 

0T0RIESJ00L 

CORRGCt 
Boelvaar 14 - Tillefoon 5000 

EINMAOL BALLY 

ALTIED BALLY 

G. RULKENS 
HAMSJTRAOT 

Op de Verkesmert biej L O R M A N S - L E U R S 

Vindj me get veur eder beurs 

Dus míense es ger eikedoo wilt koupe, 

Mót ger efkes biej OSCAR binneloupe. 

OSCAR LORMANS 
V E R K E S M E R T 2B 

Auch veur vastelaoves-gekkinnen 

Sahn ^Conane'' 

Bekkersjtraot - Tillefoon 4424 

KUNSTHANDEL 

Frank 
van Os 

Schoenmakersstr. 11 

ROERMOND 

V E U R E I G O O D BOOK 

SJLAAG G E E R A L T I E D BIEJ 

bookhanjel 

janssens 
S J O E M A E K E R S S J T R A O T 

1 toet 3 

Krieg uch de waore 

Krieg uch de klaore 

Krieg uch get fiens biej 

KRIEGER 
op de Sjteinwaeg 6a 

Veur modern 

HAORVERZORGING 

Kapsalon 

BETTY" 
TH. RIETRA-REIJNERS 

Oranjelaan 3 Till. 4381 

Remunj-Oos 

Wilt geer sjoon haor mit Vastelaovend dan nao 

salon ANGèLE 
A. BOOGAERTS-PUBBEN 

Nassausjtraot 24 - T u l * 5 2 6 8 

v e u r a e r p e l e g r e u n t e e n f r u i t , 
k o n s e r v e , deep g f i v r a o r e g e r e i 
e n z ö g e t d e h e l e k l u i t 
n a o LAEVESMIDDELEBEDRIEF 

RIE ENGELEN 
IN DE FLETS ACHTER ? HOSPBTAAL 

Zjwetskammezaol veur de Remunjse Vastelaovend 

• I I M I t M I f l l i t H H i W 

Veur vastelaovend mit frisse mood 

Ein sjtevig glaas beer, det duit uch good 

Mer óm geine „kater" op te loupe 

Mót geer uch eerst get herteleks koupe 

Kóm biej ós ins effe kieke, veer höbbe van 
allerhandj 

En besjlis ouch get lekkers veur achter d'n tandj. 

MODELSJLECHTERIE PO E L S 

S j t e i n w a e g 2 5 - T i l l e f o o n 2 4 2 8 

E L C O Z O 

VEER BAKKE EJV BRAOJE 

VAN SJMORGES TOET SAOVES 

^ Q o o ó w i n k e l o p d e ^TYlert— 

VEUR SJIEKE TESKES 

EN 

KALLEBESKES 

N A 0 Neersjtraot 8 - Remunj 

B E L L ~ " 
Is-t-er get gesjtruijd of ómgesjmete, 

Höbt geer det op eur gewete, 

Zitte eur kleijer vol modder of sjnee : 

Euver ós zaak zeet geer heel tevree. 

Veer haole alles op en bringe 't ouch weer biej uch 

thoes (zónger der-er eine sjneecent biej kump!) 

LI 
Z J W A R T B R O O K 42 T I L L E F O O N 3934 

BEZEUK MIT DEES DAAG 

Lunchroom „DE K R O O N " 

HAMSJTRAOT - REMUNJ 

Veur al eur 

SJILDER- E N 

B E H A N G W E R K 

Fa. P. LOMMEN-LAUMEN & ZN 
V E D I E 

R E M U N J 

ARS offsetdrökkerie 

REMVNJ Z1TTERD 

Zjwamaekersjtraot 16 Wilhelminasjtraot 57 
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ZEET WIES ! 

GAOT N A O 't UULEPELIES 

VEUR HET BESTE MAOTWERK EN UNIFORME 

NAO SJNIEDER 

LOWIE MUERMANS & ZEUNS 
Keun. Regentesselaan 46 - Remunj-Oos 

Tillefoon 4919 

Veur VORSTELIK GEBEKS . . . 

„MAISON DUITS1 

Fa. Duits 

Maria Theresialaan 6 - Till. 5112 
REMUNJ-OOS 

C A R N A V A L S - M A O N D A A G A O V E N D 

BAL en DINER-DANSANT 
biej 

Hotel \UsuU 

Good muziek wie anger jaore 

Rezerveert tie jig 6m teleursj telling 

te veurkomme. Til. 04750-4443 

Sjpesjaal veur de hongerige buukskes mit de 

Vastelaovend höbbe veer ein restaurant ingerich 

op de eerste etaasj 

Aope toet twee oere. 

Entree allein taege consumpsie-bónne 

WIJERS 
HAMSJTRAOT - REMUNJ 

Veur muibeis en wasmesjiene 

Aan sjterk konkererende prieze nao 

Bruel's MUIBEL- EN WASMESJIENEHOES 

Toonkamers 

Zjwartbrooksjtraot 15 en Roersingel 2a REMUNJ 

VEUR 

1 MORRIS DODGE 

3 = 

1 van Hörne I 
I Sjuiteberg 19 - Till. 2625 | 

PLYMOUTH 

CHRYSLER 

* 
Neet allein mit vaste

laovend mer biej 

Thomassen-
Deckers 

krieg geer altied get 

lekkers. 

Fa Jos. v. Kessel 

VEUR BLOME 

Hofleveranseer 

en haofleveranseer ! 

AA JE BOELVAAR 

Veur alle meugeleke en 

ónmeugeleke saorte 

breudjes, mik en 

gesjneje zjwartbrood 

JAC. BRUMMANS 
op 't Zjwartbrook 

Mót geer get koupe 

In ketoen, wol of liene 

Goot don eers nao 

KARDURK-
GRAMT1NNE 

't Adres veur weinig geldj, 

gooi waar! 

Neersjtraot 2 - Wes 

IEZERWAAR 

en 

GEREIDSJAPPE 

STEFFANIE & 

PHILIPS 

Zjwartbrooksjtraot 

Edere vastelaovesgek 

Köp zich zien hout biej 

VLEK. 
Aan 't Zjwartbrook 

DAO IS SJMORGES, SJMIDDAAGS.SAOVES EN 

SJNACHS ALTIED GET TE DOON. 

DAO IS DE „KLOE" VAN DE VASTELAOVEND 

IN 7 PARADIES 

Veur greunte en fien fruit 

Veur opgemaakde fruitmanje 

Veur kranke en gezónje 

In edere pries, is het adres 

wiLLems-
veLinq 
Neerstjraot 25 

Tillefoon 2425 

Höb geer vaöl dórs 

Dan höbt geer zeker auch zin in 
ei sjtök wórs 

Gao dan nao Roumen in 't Veldj 

Gooj waar veur weinig geldj 

Hae hulp uch flot en heel sekuur 

En daobiej is t'r neet duur. 

Sjra Roumen 

Nassausjtraot 22 

Tillefoon 3105 - Remunj-Oos 

Veur alle vleis en vleiswaar 

nao 

Hammes 
OP DE SJTEINWAEG 

Ruum gesorteerd in : 

Glaasgerdiene 

Euvergerdiene - Krétón -

Sjtóf veur muibeis 

Taofellakes - Divankleijer 

Klèdjes veur 't bed 

g. metsemakers 
N eersjtraot 52 W e s 

GUUS LORMANS 

VEUR TESKES 

en 

KALLEBESKES 

sjteinwaeg 23a 

Laef lang, 

Blief jonk, 

aet 

• 

fcaod en Hausu 

T U M R O 
Veur E C H Zjwartbrood ! ! 

Foto van Binsbergen 
allein Bergsjtraot 

veer höbbe gein filiaal. 
Dus allein op t aad bekind adres 

Veer make auch ein carnavalsportret 
in kleur. 

8+q9 ßaoMuiatJs 

"d05[ do UDIIO 

J99§ ïoBifs 'ïqoij 

UddZdi 1U91U11JÖSSB 

so J99§ 

AUCH PR1NSE EN VORSTE 

koupe häör TAPIJTE biej 

van Rey 
Hamsjtraot 27 

SIGAREHANJEL Alph. Coorens 
Sjpesjiaal veur luuksverpakking 

Prach assortimente 

Sjtasieplein 20 

JAC. HEYNEN 
Weuninginrichting - garnesöörderiej 
veur matrasse - linoleum - gerdiene 

vanaaf vreuger al op de Krankewal 4a 
(hit noe Minderbroederssingel) 
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Garage 
ENGELEN EN ZN. 
Verkoup van alle Renault auto's en Rambler-

verdeiler 

Ripperasie van alle anger auto's 

TILLEFOON 5541 (3 liene) 

Oranjelaan 10 

HOTEL DE TOERIST 
SJUITEBERG 65 - REMUNJ 

Grote sortering 
Carnavalssjtóffe en 
Carnavalsgerei. 

CAFé NATIONAAL 

HAMSJTRAOT 32 - REMUNJ 

GLAAS 
PORSELEIN 
AERDEWERK 

FA. Louis Meisters 
Groothanjel 
Sjuiteberg 45 
Tillefoon 2430 

STERN BRall 
0T0MAT1EK 

Werf - Veldsjtraot 

EIN PLEZERIG KEFEE IN 'T HERT 

VAN DE SJTAD IS 

Hotel Christoffel 
SJTASIEPLEIN - REMUNJ 

Veur efne 

RALEIGH-FIETS 
VESPA-SCOOTERS 

SOLEX 
BROMMER 

FIETS 

nao 

PIERRE ENGELEN-BEITEN 
biej 't hospitaal - Tillefoon 2303 

WEUNING-INRICHTING 

S m e e t S - L ü c k e r Zjwartbrookplein 

SJT6FFEERDERIE 

GERDIENEMAEKERIE 

WEUNING-TEKSTIEL 

,Laot 't uch in hoes good inrichte en gezellig make door 

de vakman". 

Auch nao de vastelaovend gaon veer veur ei lekker 

glaeske beer nao café 

Willems-Snijders 
vreuger Willems-Mackendas 

Nuuje Boelvaar 

Mit apaarte vergaderzaal 

Veur alle 

SJPORTARTIKELEN 

R O E R M O N D 

Bergske 14-20 

VEUR APAARTE EN 

GEMEKKELEKE SJOON 

Sjteinwaeg 4 

Biej Annie en Pierre 
Dao zitte veer gaer 
Maar det neet allein 

Het beer is 2 0 f i J n 

En dan nog ei sjtökske meziek 
Dan veult geer uch de keuning te riek. 

ANNIE en P l E R B E 

Café The Tramway 
VELDJSJTHAOT 

Biej HARIE HOFMAN en TOOS zien vrouw 

Es me dao zit vervaelt me zich neet gauw 

Biej HEINEKES en get meziek 
Veult geer uch waal, veult geer uch riek. 

Zodet me zich gaer ins verpoos 

In 't gezelig café biej Harie en Toos 

HARIE HOFMAN 
Op de hook van de Bröksjtraot en Achter de Moer 

Ouch hanjel in zandj en grindj 

Mit vastelaovend 
WóRSTEBREUDJES 

en sjpesiaal 
VASTELAOVESGEBAK 

L O V E N 
ónger aan de Mert 

POSTHOTEL 
A. THIJSSEN 

V A T POS IN D E POS ! 

KLEIJERZAKE MIT EIN KOLLEKSIE en EIN BEDENING WIE 

OP DE VERKESMERT M6T ME MIT EIN 
LEMPKE ZEUKE. 

E 
R 
P 

Veur fien gebak en ein lekker flaai mot geer zeen bie 

LUIJPAERS 
op den Aaje Boelvaar no 40 

Tillefoon 2278 

Mit of zónger kater 

Sjlaot mit carneval geine 
flater, 

Gaot biej BREUER kieke, 

Dao ligk genóg waat uch 
zal lieke ! 

- BREUER -
HAMSJTRAOT 23 

HOTEL -- KEFEE 

HET OUDE 
KLOOSTER 

Jan Heynen, Kepel 
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JAN OP DE 
SJTRUIPERSJACH 

Van de Remunjse jaegers heurde veer, det-er de léste 

tied in haör jachveljer gesjtruip waerd det 't zo ram

melt. Mer det haet de langste tied gedoerd ! 't Opper-

hoof van de jaegers haet zich ein sjpesjaal oetrösting 

aangesjaf womit hae daag en nach de jachveljer op 

krats, neet óm knien of petrieze te vange, mer sjtrui

pers. 

Wie d'r zienen eerste insjpektietoer maakde, haet-er 

ein van zien bekinde gedichte gezónge, det begós mi t : 

Hier zit ik op mijnen fiets. 

Wie stroopt die doe ik iets. 

Zowaar als ik heet Jan, 

Sla ik hem in de pan. 

Wie mij soms wil verneuken, 

Die zal ik laten „beuken". 

Zoals bij het Horner Hoorngilde 

Voel ik mij als een wilde 

Als er een stroper wordt betrapt 

Die een konijntje heeft gegapt. 

Enzowiejer, enzowiejer, drie oere langk. 

W A A T ZAL DE MOERBODE 

RAOZEND ZEEN N O E DET 

ZE SJUUL POTER I S G E W A O R E 

Book van de Hanjelinge 11:13 

„Nu zijn wij eindelijk weer thuis, 

'k Ga vaart naar 't FOURNITURENHUIS, 

En haal mij tuig voor enen bluis." 

Zo sprak gravin Eulalia 

En Ottokar die riep haar na : 

„Koop ook maar floer en crêpede sjien, 

Die zag ik daar in de vitrien." 

Ja, ja, die twee die weten bes 

Bij Janssens is het juist adres ! 

In 
't Fourniturenhuis 

bij Janssens oppe Steenweg 11-13 

is dat. 

Vuiljetóng. 

E U L A L I A E N O T T O K A R 
(mit permissie van VELDEKE in 't Hollands gesjreve) 

Wie zij in Laspalmebessem de hèts 
niet meer konden verdragen en het klei
ne Ottokarretje zijn eindexamen fröbel
school had gedaan, waren zij besloten 
om naar het vaderland terug te keren en 
er was haar daar dadelijk een woning
wet-kasteel toegewezen, waar nu Eulalia 
op het terras zat met een nijlpaard op 
schoot. Dat hadden zij meegebrach van 
uit de warm landen, zoals ook nog meer 
beeste waaronder een olievogel en een 
kanariefant, een tuinslang en een toom 
tijgers. 

Wie zij daar zo zat moes zij trugden-
ken aan hetgenige dat watte zij beleef 
hadden. Zij dach met leedwezen en lede 
ogen aan de leden die zoveel geleden 
hadden lang geleden, wie zij nog daar 
waren. 

Hoe had Lord Cookenheurdje tranen 
geweend wie hij afscheid had genomen 
bij zijn vertrek in het vertrek van de am-
bassaderij wie zij vertrokken waren. En 
hoe had de kleine grootmoefti zijn tra
nen ook alweer niet kunnen bedwingen 
die hij de vrije loop liet gaan als had hij 
de ooie schoongemaak. 

Maar moedig hadden zij het doorstaan 
en zich het pensjoen gehaald met opge-
krop gemoed waarvan zij nu de vruch
ten plukde, en zo. 

Dit alles zat de gravin te overwegen 
toen om de hoek een donkere schaduw 
langs de stenen wenteltrap gleed, die 
een ogenblik verstijfde en zich daarna 
als in het niet oplosde, zo te zien. Nu 
kwam de schaduw naderbij en Eulalia 
zag duidelijk de dolk met de linkerhand 
vooruitsteken. Verstijf van angs en nog 
gestijf door het stijfsel van haar lila 
bluis, staarde zij om de hoek naar het 
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„Mün liefste, gij moet mijn zondagse 
boks eens stukkere . . . . " 

aanstormende noodlot, maar zij luchde 
plotseling op toen zich uit de schaduw 
haar gemaal, graaf Ottokar, ontpobde 
die zich een segaar aan 't aansteken was. 

Met tederen kennersblik blikte hij op 
zijn gemalin neder die de schroom ver
borg terwijl haar adellijk bloed haar 
naar de wangen steeg en trug. Nog 
nooits nimmer tevoren was hij haar zo 
zeer verknoch gewees van verknochtheid 
als wie hij haar thans zag te zitten met 
gesluierde blik, doch niet omfloers van 
tranen van geluk en weemoed die hem 
tegenstraalde uit haar boezem die heen 
en weer ging van verzuchtingen. 

Zijn blik drong tot haar door-en-door 
hetgeen zij al gauw door had weshalve 
zij opreisde van haar zetel en met losse 
looppas met gloeientige lippen op hem 
aan dribbelde wie de morgenwind in de 
late herfsavond met zonsopgang en zo. 

Zo stortte zij zich aan zijn sterk hart, 
hetgeen hij bewezen had, terwijl hij haar 
teder in het oor fluisterde: „Mijn liefste, 
gij moet mijn zondagse boks eens stuk
kere, de boom is versleten". Diep getrof
fen door deze woorden van terughou
dendheid stiet zij een kreet uit die alleen 
het hart van haar geliefde graaf-gemaal 
kon verstaan en begreep. Kreten waren 
er ja in het verleden genoeg gewees, 
maar niet zoon tedere als thans. 

Zo bleven zij tesaamgestrengeld staan, 
wie twee van den Dupo, welks beeld 
zich afstak tegen de violetkleurige voor
grond van de opkomende maan in het 
verschiet. 

Nauwelijks hadden zij zo anderhalf 
uur gestaan of Zjeems, de buttler kwam 
met de kaars aandragen zodat zij wat 
konden zien na de zonsondergang. 

Zjeems kondigde eveneens het bezoek 
aan van twee vreemdelingen die op de 
slotpoort aan 't kloppen waren. Het klop
pen hield aan, zodat Ottokar sprak: 
„Hoor wie klop daar kinderen?" Alle
maal bleven ze het antwoord onschuldig. 
De kaars rijerde in de bejaarde hand van 
de butler die bleek bleek geworden te 
zijn van alteratie. 

Ook Eulalia had haar blos verloren 
en Ottokar keek op de grond of hij hem 
nergens zag liggen. 

Het geklop ging onverminderd voort, 
zodat gevrees werd dat de kloppartij 
niet zou ophouden als zij de ophaalbrug 
niet zouden omhoogdraaien. 

Toen de ophaalbrug dan was gezak, 
stonden de vreemdelingen al over den 
dorpel en traden nader. 

Het waren twee zwarte negers met 
veren op de kop. De ene had een var-
kenskotteletteknook door de naas en de 
andere een lamskotteletteknook, waar
door de meerdere waardigheid van deze 
laatste bewezen was. Zij droegen met 
nerts gevoerde zwembroeken en B.H.'s 
om de knieën. 

„Zijn daar ook vrouwluij bij het salaris 
inbegrepen?" vroeg Eulalia. 

Zij stelden zich voor aan de graaf en 
de gravin, die snel hun tronen hadden 
beklommen in de goede kamer. Toen 
bleek dat zij als afgezanten geschik wa
ren van de Afrikaanse Vereniging tot Be
scherming van de non-vlinder, 
(vlinderius religieusus africanum). 

De een was Zamboetkoe genaamd, de 
ander Koeboetzam. Zij brachten de kom-
plementen van de koning van Gmribta 
das pas zelfbeschikkingsrech had gekre
gen maar niet beschikte over geschikte 
lijdende figuren. 

Graaf Ottokar en zijn gemalin nodig
de hen uit om te blijven eten en hij gaf 
dadelijk opdrach aan zijn opperstalmees
ter om een tijger te slachten, om in de 
stijl te blijven. 

Toen zij zich goed begaaid hadden, 
stond Zamboetkoe op, dansde drie maal, 
om de tafel, rupsde, en nam het woord. 

Hij nodigde de graaf dan uit om lid 
te worden van de vereniging voor die
renbescherming in Gmribta om daar dan 
oliefan ten te schieten. Hij zou vorstelijk 
worden beloond met zes gekleurde kralle 
in de week, vrij dansen, 24 vrouwen en 
een lijfdardenel. 

Toen Eulalia dit hoorde viel zij ach
terover in de zwijm, maar Ottokar raab-
de haar dadelijk op. Zij had de hele 
bluis vol zwijm zitte en haar pettikoot 
was heel verfruimeld. 

Vrij woedend over zoveel gemenig-
heid greep Eulalia een griesmeelpudding 
van den dis en smeet deze met krachtige 
armzwaai rech in het gezich van Koe
boetzam. 

Nadat deze door Zamboetkoe was af-
gelek klobde Koeboetzam de vredespijp 

uit, ten teken dat deze voorlopig niet 
gerookt kon worden. Hij kondigde plech
tig aan dat hij zich nu zou wenden tot 
de Veiligheidsraad, De UNO, De NATO 
en de AVRO teneinde het geschil uit 
de doofpot te doen. Hij beschuldigde de 
graaf dat hij voor de rammenassekonker-
gasie was maar Zamboetkoe verbeterde 
hem en zei dat hij rassendiskonkergasie 
bedoelde. 

Dit was de graaf en echtgenote te veel 
ja vee's 'e v<"d. e n h ' J r > e P met van gif 
overslaande stem: ..Druit, druit! druit, 
allebei, smeerlappen!" 

Hierop verliet Zamboetkoe en Koe
boetzam, schoorblotevoetend het slot, 
grepen zich buiten de fiets en reden de 
oprijlaan af, achteruit, want zij wisten 
niet dat zij de fietsen konden omdraaien 
om terug te gaan. 

Eulalia en Ottokar slaakten een zucht 
van feestverlichting maar de audiëntie 
was nog niet afgelopen, want Zjeems 
vermeldde een nieuwe bezoeker. 

Het was een Chinees, Sjoeke-Late-Lei 
genaamd, zo geel wie alsof hij de geel 
verf had. Deze oude Chinees, die nog 
overgebleven was uit de Ming-periode, 
was nog mandarijntje gewees aan het hof 
van Schoppenkoning en Klaveredam, 
waar bij de hofetiketten moest plakken 
en hij mocht dan af en toe voor de lol 
in het protocol bladeren. 

Gans voorover gebogen met een diepe 
kniebuiging, naderde hij nu de tronen 
van Eulalia en Ottokar; hij kruisde zich 
de armen over de borskas en sprak: 
„Niets beduidende Sjoeke-Late-Lei hier 
gekomen om grote graaf nederig verzoek 
te doen hoge ambt in China te willen 
aanvaarden bij de Kwambantang 

Maar Eulalia viel hem in de rede en 
riep: „Ho, voor gij verder gaat; zijn daar 
ook vrouwluij in het salaris begrepen?". 

„Neen, zelf kies", piebde Sjoeke-Late-
Lei „hoge ome zelf kies vrouw, maar 
roepen: kieler, kieler, vrouw zijn daar." 

Hou op, riep Eulalia, wat is die bui
tenlandse politiek toch een vuil gedoens. 
Gooi hém ook maar druit, Zjeems, en 
kijk de collectie witte muizen na, of hij 
er geen van meegenomen heeft in zijn 
wijde mouwen. 

..Hoge ome zijn bedank voor niets
waardige Sjoeke-Late-Lei aangehoord." 
sprak hij, boog driemaal naar het zuid
oosten, veegde zich de voeten af en ver
trok. 

..Hè hè", kuimde Eulalia, „dat zit er 
weer op." ; m a a r dat zat haar niet glat-
tig want wederom kwam Zjeems en kon
digde de koms aan van Ondrudozi. 

••Monsieur mon petit temps" (Here 
ïmjn tijdje) riep Ottokar, „dat is vas en 
zeker een Rus van de Sof Jet, laat maar 
langzaam binnenkomen." 

Maar Zjeems aarzelde even en sprak 
terwijl hij zeide: „Als we maar stoelen 
genoeg hebben voor Ondrudozi, want 
dat is de zangvereniging „Ondanks Ruzie 
Doorzingen; 

Maar daar kwamen ze allemaal al 
binnengeschuifele, de meeste met hasen 
aan en hoge hoed op. Zij schrapelden 
zich de kelen, de directeur gaf met een 
mesyork de toon aan en daar ging het 
loos. In a 2 u u r kleine t e t s : 

O, prijzen wij de schone dag, 
de dag, de dag, de dag, 

Toen men u beiden wederzag, 
ja zag, ja zag, ja zag, 

Eulalia en Ottokar, 
de kar, de kar, de kar, 

Wij zijn nog danig in de war, 
de war, de war, de war, 

En heffen wij nu hoog het glas, 
het glas. het glas, het glas, 

Als er tenminste een glas was, 
ja was, ja was, ja was, 

Maar gij schijnt ja een giere bas, 
ja bas, ja bas, ja bas. 

Haal liever eens wat uit de kas, 
de kas, de kas, de kas, 

En schud ons eens een dropje in, 
ja in, ja in, ja in. 

Of zijt gij daarvoor te zeer pin ? 
ja pin, ja pin, ja pin, 

Dan zingen wij niet langer meer, 
niet meer, niet meer, niet meer. 

En zijt gij maar een kale heer, 
ja heer, ja heer, ja heer, 

Haal dus eens op een goede fles, 
ja fles, ja fles, ja fles, 

Of krijg, wat ons betref, 
de pes, de pes, de pes! 

Zeer aangekleed door dit schone lied 
van Johan Sebastiaan Lehar, beval Otto
kar aan de butler om eens in te schud
den. Wie de foezel für haarte Männer 
rijkelijk vloeide, begon de herrie al. 

De tenors, die ver in de minderheid 
waren, werden in een hoek geduwd. Op 
de dis stond nog het hele dinee dat voor 
Sjoeke-Late-Lei bedoeld was, met veel 
lif-lafjes. De tenors grepen zich gauw 'n 
paar lafjes; de bassen brulden dreige
menten tegen de directie en een bariton 
sloeg een tweede-tenor de hoge hoed 
over de oren. 

„Druit, druit!", „Sjinderhannesbende"! 
gilde Eulalia. „Allemaal druit!" 

„Gij hoef u niet zo op te rijten, dat 
doen wij altijd na een konzeer, om onze 
naam „Ondanks Ruzie Doorzingen" hoog 
te houden" zei het bestuur. 

Toen zij vertrokkken waren bleek het 
tafelzilver nog kompleet maar alle siga
renkistjes waren leeg en de stoppen van 
de flessen lagen nog tot ver voorbij de 
ophaalbrug. 

„Staat er nog meer op het audiëntie
blad?" vroeg Ottokar, maar Zjeems be
vestigde van niet. 
Doch plotseling klonk er hoefgetrappel. 

„Wat zal dat weer zijn?" verzuchde 
Eulalia en greep de ouwe klare, schudde 
zichzelf en haar graaf-gemaal een duch
tige gasbel daarvan in en keek gespannen 
naar de deur. 

„Gooi de bezoeker maar bij voorbaat 
druit" schreeuwde Ottokar, „ze zijn er 
ja allemaal uitgegooid" . . . . maar hij 
trok zijne woorden snel trug toen de deur 
oop ging en hij daar Prins Carnaval zag 
staan in vol ornaat, overgoten met zon
lich dat hem nog schoner deed uitkomen 

wie als met fijn saus over een kostelijk 
gerech. 

„O, welkom, welkom!" riepen Eulalia 
en Ottokar gelijktijdig „Eindelijk een 
mens met wezen, kom aan mijn hart, 
zit U, neen, zeg maar niets, uw gewaad 
en uw persoon zeggen ja reeds genoeg." 
„Kom aan mijn boezem, boezemvriend!" 

„Zjeems, haal een mand sjempie en 
wat pas-opgeslagen sigaren." 

„Eindelijk kunnen we eens met een 
voortreffelijk en vastandig mens praten. 
..Der Mensch ist nur dort Mensch wo 
er spielt", zegde ja von Schiller reeds. 
„Gij zijt de ware Brüder." 

Prosit, prins ! Ad fundum ! 
„En blijf drie daag bij ons, het zal 

U aan niets mankere." 
Zo werd gedaan; en zij leefde nog drie 

volle dagen lang en gelukkig met elkaar. 

V a n alles get-
— Waem van uch haet gereje? vroog de 
plies aan de" drie zate, die mit haören oto 
taege eine luchtepaol ware gereje. 
— Neemes, plies, zag-t-er eine. Veer zote 
;.lle drie achterin. 

—• Wèts-te, Harie, de jeug van op vandaag 
wèt neet meer waat echte leefde is. Zie 
haet gein idealisme meer. Wie ich jóngk 
waas, bön ich èns van Remunj nao Mesj-
treeg geloupe óm d'r eine op zien gezich te 
sjlaon, dae mit mien maedje oet waas ge-
waes. 
— Zo? En bös-te ouch weer trok geloupe? 
— Nae, det sjtök höb ich gereje in de zie-
ken-oto. - * -

Biej Dien in de segarewinkel kump eine 
miens nao binne: Gaef mich estebleef ein 
segaar van eine maeter langk. 
— Ein segaar van eine maeter? W a a t mót 
geer dao mit ? 
— Dokter Bèr haet mich gezag, det ich nog 
mer e i n segaar per daag moog rouke. 

— Det zal ich Uch ins gauw zêgke, 
dokter Bèr: dit is de insigste meneer 
óm hem zien pitte te laote sjlikke. 

VLIEG ER EENS UIT BIJ DE K - L - M 
(Dit höbbe veer 't veurig jaor auch al gezag, mer zie 

höbbe d'r nieks van geleerd) 
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U.V. Veredelings
industrie 
Roersingel 7 - REMUNJ 

ERVARING + 

ALLUMINIUM = 

BETROEWBAARHEID 

Veur Duurzaamheid Bekind. 

Tillefoon: 04750-3169 of 2474 

Dink in dees bontje dólle daag 

Auch ins efkes aan eure maag. 

Laot dem auch ins profitere, 

En de knakwórs van Herman probere 

Ins gegaete, en geer zègk 't is waor 

Die sjmaak mich 365 keer in 't jaor. 

Sjlechterie HERMAN HENDRIKS 
O P P E A A J E B O E L V A A R 

D'r zit meziek in 't 

O R A N J E hotel 
Sjtasieplein - Remunj 

Es geer Vastelaovend wilt gaon viere 

Trek geer uch ein sjoon pekske aan. 

Es geer eur weuning wilt versiere 

Trek op Toro in de Neersjtraot aan 

Dao vindj geer hongerde pepiere 

Zónne veurraod tref geer nörges aan 

T O R O 
NOE AUCH VERF ! 

N E E R S J T R A O T — R E M U N J 

Edere doorgewinterde vastelaovesgk wèt 

det biej 

WIERMANS-GENANG 
op 't Munstersplein 

de kolleksie god weit wie groot is 

en det dae hofleveranseer van edere 

*^t /G^ prins in dees ómsjtreke is. 

HARMONIE BAR 
Middelpunt] van de Remunjse Vastelaovend 
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prizzenteere uch auch mit de vastelaovend 

prima meziek en dansgelelaegenheid 
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M Ä R K L I N Bingen's 
Hobby Shop 

— - MUNSTERPLEIN 7a 

Sjpesijaalzaak veur TECHNIES SJPEELGOOD 

Fotografeer deze Vastelaovend 
WAAT EIN LEUKE HERINNERING : 

Allemciol verkleijd op de foto ! 

Mit ei flits-apparaat zeen fantastiese kleur-opnamen 

te make op de bals, in de kefees en op sjtraot. 

T. LEENARTS 
Hamsjtraot 8 taegeneuver de Hermenies-zaal. 

Wo de miense in Remunj euver praote, 

Waem werd de nuuje prins ? 

Zal de vastelaovend sjlage ? 

Eine gooje raod 

Klets neet te vaöl, 

Mer koup eur maotwerk biej 

LEI STRAUS EN ZN 
ZJWARTBROOK 3 - REMUNJ 

KIEK ZE KIEKE 

Nao die Tillevisies van 

MIEL HAWINKELS 
Dao kint me nooit geldj aan verlere, 

waal geldj mit in de tes haaje. 

HOTEL 

HET GOUDEN KRUIS 
Kepelderwaeg - Remunj 

Zjwetskammezaol veur de Remunjse Vastelaovend 

• 
Veur trouwpartieje 

en begrafenisse 

is eur adres 

FIRMA 
GEBR. OP HET BROEK 

Werf 19 en I I a 

REMUNJ 

Auch veur boetelandse reize mit ein toeringker 

Wilt geer aete 

dan zeker Jeu op 't plein neet vergaete 

Friture M. Gisberts 
Wilhelminaplein - REMUNJ 

taegeneuver José en Fien. 

VERWERMING 

C R E M E R S 
REMUNJ 

TILL. 2692 

HOUTHANJEL 

DELSING 
van aajts 't bekind adres : 

veur hout 

mit de diekste houtworm 

Sjporf- en kónkoursvèssers 

gratis reduksie. 

Dir.: K. J . Kook 

Wo me zuut ein prachtige lamp 

Kint me zègke: Die is van 

HEISTERKAMP 

Sjoemaekersjtraot 24 - Till. 5666 - Remunj 

TIMMERMANS 

BoNTJ 

OP 

EEDERS MóNDJ ! 
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Berich oet ambteleke kringk: 

ME HILT-ER TAEGESWAORDIG 

MEER TILLE-VISIE ES VISIE 

OP N A O . 

i i i i i m i i n i i i M 

Zo IS 't toevallig 
Ze kwame nao Limburg, nao vief jaore Krieg, 

Gelouterd zo wie ze ós zagte. 

Ze praekde d'n doorbraak, 't waas boete kief, 

Det veer gein kwaod van haör kóste verwachte. 

Ze ware jao neet meer zo rood wie ein keers, 

Ze ware neet anti-godsdeenstig. 

Ze ware sociaal nao 't veurbeeld van Drees, 

Aan 't keuningshoes hyper-gedeenstig. 

Veer heurde haör aan, 't k l o n k neet zo sjlech 

Waat ze prevelde ós veur de VARA 

Mer toch, al ware ze ouch neet meer vrech, 

Veer troewde toch neet al daen trala. 

D'n doorbraak mislökde, veer sjikde-n-ós neet, 

Veer hoole ós biej 't vertroewde. 

Toen kwaam - wie de roje ós haajing erg sjpeet • 

Biej de VARA d'n aap oet de moewe. 

Zo waas 't toevallig ouch nog eine keer : 

Wiej de sjaopskleijer aaf waerde gesjmete 

Zoge veer duud'lek de wolf nog ins weer -

Ei gezich óm neet te genete. 

Mies Bouwman det ós op de tes had geklop 

En wo veer spontaan eers aan gluif de, 

Bleek euvergaote mit nihilistisch sop 

Wo ein klupke jóng blage van gnuifde. 

't Is good, béste VARA, waats doe höbs gedaon, 

Veer weite waat veer aan dich höbbe. 

Veer motte dich neet, loup gauw nao de maon, 

Blief ós estebleef van ós röbbe. 

Veer mótte dich neet mit dien platvloerse lol, 

Veer zeen t.v. baeter gewind van de Pruusse. 

Veer höbbe de boek van de VARA waal vol, 

Doe kins ós de rök op, zuus-te ? 

DE JUWELE VAN 
BETS 

Teng en Bets hadde zilvere broelof ge
vierd en de ganse buurt waas op bezeuk 
gewaes. 's-Angerdaags zitte twee vrien-
dinne van Bets, die auch op 't fees zeen 
gewaes, in De Kroon ein tas koffie te 
drinke. 

— Waat waas mich det ein receptie gies-
ter biej Teng en Bets, zaet Miep. 
Höbs-te auch gezeen waat Bets eine 
houp juwele óm had hange ? 

— Jao zeker, zaet Klaar. Die haet 't van 
eine sjatrieke vent! 

— Waem is det dan ? 
— De direktäör van de Hema. 

— Mevrouw, zo waor es ich dokter 
Z,oons heit zègk ich Uch: Sjtoute 
kienjer besjtaon neet. 

\ / a n a l l e s ge 

Advekaot Ongerturf krieg van eine klantj, 
dae d'r veur de rechbank haet verdedig, ein 
tillegram wo-in sjteit: „Höb berich gekrege 
van de rechbank - het rech haet 't gewönne" 

Advekaot Ongerturf sjik ei tillegram trok: 
„Gangk subiet in hoger beroep." 

— * -
Sjaekske sjteit in de laaj te rómmele en 

zaet taege zie mooder: „Mam, noe is opa 
nao de hemel gegange en hae haet ziene 
bril vergaete." 

— # — 
—• Ober, ich höb hoondersoep besjtèld en 

dees zuut oet wie tomatesoep. 
— Wo sjmaak ze dan nao, meneer ? 
— Nörges nao. 
— Waat kint 't uch dan sjillc wie ze d'roet 

zuut ? 

— # -
—• Doe höbs neet good gesjlaope vannach, 

zaet Truuj taege ziene miens. De ganse 
nach höbs-te ligke te vlooke in diene 
slaop. 

— Waem zaet det ich gesjlaope höb ? 

— # -

—• Dokter, twee jaor geleje höb geer mich 
van miene rimmetiek aaf gehólpe. 

— Det klop. 
—• En toen höbt geer auch gezag det ich 

mós oppasse veur de vóch. 
— Det klop auch. 
—i Mer noe zól ich toch waal gaer weer 

ins in 't bad gaon. — Maag det ? 

— * — 
Twee men van 't golje G.E.B, zeen pas 

aangesjtèld. Zie kriege es eerste opdrach, 
ein paar hoogsjpanningskabels op te hange. 

D E K A E T E L S J T E I N V A N G O D I N D U R A 
Zjwaor wetensjappelek artikel door 

Wie det geer allemool gebeurd höbt is-t-er deze zomer in de 
buurt van Remunj ein vónjs gedaon wie nog nooit van teveure 
gedaon is gewaore. 

Jaorelangk höbbe veer mit viem en sjöpnètje aan de Maas zitte 
te vèsse mer nog nooit get gevange, toet mich dao ein bagger-
meule vindj waat veer höbbe gezoch: de Sjtein van Rura. 

perfesser SJAEK O R K A A N b.c. 
pel en kaokde zich eine malse mosasaurus 
mit mammoetsaus. Dao sjtaot geer mesjien 
van te kieke, mer zo waor es ich perfesser 
Orkaan heit, zo waor zote d'r in Rura ziene 
tied nog mosasaurusse in de Weerd. 't Lès 
höbbe ze der nog eine gezeen en wie det 
geer op ein van de foto's kint zeen, höbbe 
ein paar befaamde Remunjse jaegers d'r 
jach op gemaak. Mer wie geweunlek höbbe 
ze nieks gesjaote. 

Wo de Mammoet vanaaf kump. 
Aan die mammoete is nog ein gans apaart 

verhaol verbónje det veer uch toch ouch 
nog efkes mótte verteile. Wèt geer wo de 
naam mammoet van aaf kump? Loestert. 

In d'n tied van Julius Caesar laefde hiej 
einen óngerwiezer, dae biej ein dröpke de 
óngeluifelekste verhaole kós verteile. ,,Dae 
kint good kalle", zagte de miense taegenein. 
Es-t-er ein kefee binnekwaam, reepe de 
sjtamgaste: „Hei, kal 's!" Zodoonde kreeg 
hae de naam van Kals. 

Op eine gooie daag had mooder Kals 
ertesoep gekaok mit 't heeske d'rin van ein 
groot bees, waat nog geine naam had en 
det leek op einen aoliefant. Allein groter. 
Noe waas in de Romeinse tied de oetwèr-
king van ein good ertesuupke nog persies 
't zellefde es op vandaag nog 't geval is. 
Wie 's aoves de femilie op d'n tillevisie nao 
ein sjtök van Vergilius zoot te kieke, waerde 
mooder Kals opins gans wit óm de naas. 
Zie sjpoojde zich heel hel nao ein zeker 
plaats, want die waas-ter toen ouch al. 
Haör zeunke Joke, dae op 't potje zoot, 
krèjde van plezeer, wees mit de vinger nao 
zien mooder en reep: „Hei kijk eens, mam 
moet". 

De heel femilie haet van dae daag aaf 't 
bees, wo 't heeske oet de ertesoep vanaaf 
kwaam, „mammoet" geneump. Det is zel-
lefs wèttelek vas gesjtèld, vandao de naam 
..mammoetwet." 

Toet zo wied de gesjiedenis van de kaetel-
sjtein van Rura en al waat d'róm en d'raan 
zit. 

Vèsraasj 
Gezeen 't groot sukses det 't vèsse nao 

de kaetelsjtein van Rura haet opgeleverd, 
is-t-er ein raasj óntsjtange ónger de Re
munjse vèssers, die allemaol haope ein gooj 
vangs te doon. Sómmige haope ouch de go
din Rura zellef nog ins op te haole. Dao is 
dae Pruus, dae eder jaor in dc Roer kump 
vèsse nao worm, haör aevel te glad mit 
aaf gewaes. Hae haet Rura oet 't water ge-
haold en thoes in ein keutje gezat. 

Dao zeen d'r ouch ein deil, die nao heel 
get angers vèsse. Zo zoge veer dees daag 
Mans Voesterteng en Ton Underberg aan 
de Maas zitte, die de veriaore illusies van 
ein nuuj hermenie veur 't Veldj haopde te 
vange. 

K. J. Kook van R.F.C. zoot te vèsse nao 
de veriaore illusie van ein verleechting van 
't sjportpark in de Stadswei, mer de klats 
lampe die hae biejein kreeg waas neet groot 
genóg. 

Frens Wèthaajer zoot te vèsse nao de ver
iaore illusie van ein badhoes in 't Veldj. 

De prizzedent van ein keuninklek meziek-
gezelsjap zoot te vèsse nao de veriaore illu
sies van ein fusie tösse zien hermeniej en 
de sjtadskapel. 

Ein zeker Tante Bet zoot te vèsse nao 
haöre veriaore Sjuul en de veurzitter van 
ein Kamer van Kouphanjel vèsde nao de 
veriaore illusie van ein Beatrixmien. De 
swies van ein grote kérk vèsde nao kieske-
nades, mer haolde allein ein manj vól fan
tasie-uniforme op, die hae zich vaort aan
trok. 

Ein vèsklub mit 1700 leje vèsde nao de 
illusie van ein hoes en de raregekke van de 
sjtad nao eine fatsoenleke zaal. Mer ouch 
zie vónge bot. 

Eine sjpaorman vèsde nao de veriaore 
illusie van ein nuuj sjtasie en de direktaör 
van d'n L.L.T.B. nao die van ein Hoger 
Landjboewsjool. Aevel geine vóng waat hae 
gaer zól höbbe gevange. Van al de dinger, 
wo ze nao gevès höbbe, is nieks terechte 
gekómme, zodet 't museum d'r nieks aan 
haet. 

Mer waem de kaetelsjtein van Rura wilt 
zeen, mót mer ins gaon kieke in 't museum. 

't Recep van de ertesoep mit mammoet-
heeske sjteit nog d'rin gebeiteld. 

Aangezeen de vastelaovend de meis ge-
sjikte tied is óm op zjwaor wetensjappelek 
niveau ein besjouwing te haaje, haet de 
kultureel redaksie van het Zjwetskammezaol 
mich verzóch óm get meer euver dae sjtein 
en al waat d'róm en draan hingk te verteile. 

Allang hadde veer in de gater, det de 
Romeinse godin Rura in de Weerd mós 
höbbe gewoond. Me vindj dao op vandaag 
waal dökser sjpaore van de Romeine. Me 
hoof de Nerotiese blikke van sómmege luuj 
oet de Weerd maar aan te kieke óm vas te 
sjtèlle, det 't caesareblood nog lang neet is 
opgedreug. Wie zól 't ouch angers kinne in 
ein sjtadsdeil, wo op eder twee hoezer ein 
kefee ligk. 

Ouch aan sommege name is nog te zeen, 
det de Weerd vól Romeinse aafsjtammelinge 
zit. Naem noe ins Paul Barten, 't Ligk veur 
de handj, det de naam Barten is aafgeleid 
van Bartali. In Rome mót dae naam ouch 
nog veurkómme, mer de Romeinse tak is 
aafgezak toet 't piel van faazel fietsers. De 
De Remunjse tak van de Bartali's oftewaal 
Barten haet 't väöl wiejer gesjöp. D'r zeen 
luuj in Remunj die neet zólle kinne laeve 
zónger de drenkskes die Paul in ziene kel
der bewaart. 

Volges ein van de euverleveringe, die in 
de Weerd biej eine pot Huybens waerde ver
téld en die al maar sjoonder waerde nao 
maote det-er meer beer de kael aafging, 
haet de godin Rura in de Weerd gewoond 
in eine tempel. 

Op zekeren daag ging Rura de glazer oet-
sjpeule en de penkes en kaetelkes wasse in 
ein grintjgaat. Rura waas-t-er neet gans biej 
mit ziene kop, want d'n aovend teveure waas 
in de Weerd boerebal gewaes. Wie det 't 
bezig waas mit sjpeule, lèdde Rura neet 
good op en roetsj! dao litsde hem de kae
telsjtein oet de moor 't water in. Wie 't ouch 
keek en wie 't ouch zóch, de kaetelsjtein 
waas neet meer te vinje. „Laot mer ligke", 
dach Rura, „dé's intersant veur 't naoge-
sjlach, dan kint det zich dao de kop euver 
braeke." 

't Ging trok nao de keuke van ziene tem-

Í 
Op dees foto zuut me, 

wie ein paar bekinde 

Remunjse miense in de 

Weerd op de mam-

moetjach zeen. 

Zie höbbe zellefs graof 

gesjot geleend van de 

NATO, mer zie höbbe 

geine mammoet geraak 

't Insigste bees waat 

zie dae daag zoge, 

waas eine kater. Dae 

k.vxim pas saoves nao 

twellef o e r e . 

Kós me ein vrouw maar 

in häör erm valle zónger 

in häör hen] te valle. 

Dau Pruus, dae eder 

jaor in de Roer op 

worm kump vèsse, is 

ós Remunjse vèssers 

te glad aaf gewaes. 

Hae haet Godin Rura 

mit zien zeef oet 't 

waeter gehaold en zie 

die mit nao hoes ge-

naome t 

Sjaek, dae ónger aan de lèdder sjteit, reup 
nao baove: „Baer, haaj det draödje ins ef
kes vas." 
Baer pak d'n draod van hem aan. 
„Veuls-te nieks?" zaet Sjaek. 
„Nae, nieks." 
„Gaef dan mer hiej," zaet Sjaek. „Dan 
sjtaon de 20.000 volt op d'n angere draod." 

— # — 
Ei jungske rent 't pliessebro in de Sjteeg 

binne en reup: Plies! Plies! Kom flot, dao 
is eine kaerel zich ein hallef oer mit miene 
pap aan 't houwe. 
—Woróm bös-te dan neet eerder gekómme, 

zaet de plies. 
—• Omdet miene pap 't toen nog wón. 

— # — 
— Nae, zaet Driek. Ich höb mit mien 

twee vrouwe neet vaöl gelök gegad. De 
eerste ging d'r nao ein hallef jaor al mit 
einen angere tössenoet. En de tweede die 
bleef biej mich. 

— # -
Lies ging veur d'n eerste keer nao d'n 

letcljaanse iessalon aan 't Zjwartbrook. Lies 
bekeek 'n kerteer lang de ieskaart, mer 't 
kwaam oet die Ieteljaanse benaminge neet 
good wies. Eindelijk zag 't taege 't serveer-
maedje: Bring mich Pizzetori Ficcerelli. 
— Det zal sjlech gaon, mevrouw. 
— Mer det sjteit toch hiej ónger op de 
kaart ? 
— Det is waal waor, mevrouw, mer Pizze
tori Ficcerelli is d'n eigeneer van de zaak 
en zien vrouw wilt hem nog neet kwict. 

— -H- — 

Elly waas twintjig jaor. Vreuger had ' l 

eine blauwe Maondaag piano lere sjpele, 
mer noe haolde het zich inins in de kop, 
det 't bès ein grote pianosolieste kós waere. 
't Ging nao de Mezieksjool en sjpeelde Peter 
cin oer langk veur. 
— En meneer, zaet 't wie 't klaor waas, 
Waat tunk uch det ich noe wiejer mót doon? 
— Trouwe, zag Peter. 

— — 
Lei en Dien ware veur 't eers van haör 

laeve nao ein kónzaer van 't Oratorium ge
vange. Dien zoot mit gesjlaote auge te 
loestere. Midde-n-ónger de Elias sjtoode Lei 
hem in de ziej en vroog: Wie vinjs-te 't ? 
— Sjoon zag Dien. Prachtig. Es-te de auge 
toe du is, is 't pront of detste toes biej de 
radio zits. 

— # -

Sjeng ligk in 't hospitaal, klaor óm ge
opereerd te waere. Ein vrouw buig zich 
euver hem haer en vreug: Wie geit 't ? 
— Och, mevrouw, zaet Sjeng. Ich bön zo ze-
newechtig es de pes. Het is mien eerste 
°Pperasio mót geer weite. 
— Dan treus uch mer, zaet de mevrouw. 
I c h bön auch zenewechtig. De chirurg is 
miene miens en het is veur hem auch zien 
eerste ópperasie. 

— # -
Eine naef van Sjarel is gevluch oet Sjiena 

e n haet Sjarel gevraog óm ein baantje veur 
hem tc zeuke. Sjarel geit nao de sjef van 
d e Sjtasie en vreug, of dae gein werk veur 
z'erie naef haet. , . ., 
—. Nae, zaet de sjef, want eure naef sjprik 
Sein waord Nedciiandjs. _ . 
— Laot hem dan mer de vertrèktieje van dc 
t reine aafroope, zaet Sjarel. Die versjteit 
toch geine sjterveling. 

Bet en Naat zote in de bioskoop. Onger 
de poos ging 't leech hallef aan en Bet zag : 
Naat, dao veur op de derde riej zit Loe-
moemba. 
— Kint neet, zag Naat, Loemoemba is al
lang dood. 
— Dood? zag Bet. Kiek dan ins, hae be-
waeg nog. - # -
Twee sjieneze ware in Remunj terech ge
kómme en lepe euver de Sjteinwaeg. Zègk, 
zaet Sjang-Li taege Ping-Pong, vélt 't dich 

ouch op, det de luuj hiej zo'n raar ouge 
höbbe ? 

— Ich wól det geer ins nao miene man 
kwaamp kieke, dokter. Hae bleus de gansen 
daag kringskes rouk door zien naas. 
—• Det is toch nieks óm uch óngerös euver 
te make? Ich kin zovaöl miense die segare-
rouk in kringskes kinne blaoze, zaet de dok
ter. 
— Mer miene miens rouk gaar neet. 
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WERKELOZE SJIPPER, 
1 dae ze ziene boot ónger de v.t. oet verkoch höbbe, zoog | 

I zich gaer geplaats es vaerman. Ouch genaege óm de leef- \ 

I de tösse Maas en Roer en Nautilus te versjtevige. 

I AANBEVAELINGE: 

* haet op alle waereldzeëe gevare; 

* is sjtraotverke van Remunj; 

* wèt wie det-er Uule en anger gekke in de boot | 
mót naeme; 

* gediplomeerd rangeerder van 't miniatuursjpaor. | 

I Breve ónger 't motto „Wullem R." aan de hooikantore van | 

I dees gezet. 
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Veer nejje mit naolj en vaam, 

Verkoupe auch euver de gaam. 

De bès gekleide luuj van 't ganse landj 

Zeen biej ós haör laeve langk klantj. 

LEI EN JOEP STRAUS 
DE SJNIEDERS VAN DE BEKKERSJTRAOT 6 

De grótste kollektie Carnavals-schlagers 

biej 

TUMMERS-CREMERS N.V. 

Laurentiusplein 9 
AAFD. GRAMMEFOONPLATE 

GARAGE RIJKS 
VOLKSWAGE 

Verdeiler veur Remunj en ómsjtreke 

KRANKEWAL 
Tillefoon 2021 

Sjpesjialen aovesdeens veur wasse, sjmere en 
aolieververse 

Toet 11 oer 11 sjnachs 

ONMISBAAR MIT DE VASTELAOVEND ! 

Spalttabletten 
taege de koppien van de volgende daag 

Entosorbine-tablette 
genaeze derm-gerómmel, kater enz. 

Rheila's 
veur kaele wie sjoerpepier 

<zbreug loterie -Qverô 
SJTASIEPLEIN 16 — R E M U N J 

Veer bringe ALLE LEKKER LEKKER 

door gans Midde-Limburg 

Allein biej winkeleers 

Fa. THOMASSEN-TEUNISSEN 
Achter de Luif 14 - Remunj 

Maak geer maar lol mit de vastelaovend, maar laot de 

kranke dan ins lekker sjmulle van een fruitsjaol of manj 

door ós opgemaak. 

M. Janssen-Berkenfeld 
T I L L E F O O N 3030 Hamsjtraot 29 — Remunj 

Het fruit- en delikatessehoes wie) gein anger. 
Euveral behind sjpesjalis in 't opmake 
van fruitmenj. 

Maskes 

Oorbelle 

Heuj 

Kraljees 

veur alle 

bel haet de 

MUNSTER BAZAAR 

OP DE HAMSJRAOT 

VEUR GOOI AUTO'S 

DAF - MERCEDES - PEUGEOT 

N.V. Revisie- en Autobedrijf 

GERAEDTS 
REMUNJ - Tillefoon 04750-5656 

HAAI 'T SJLOETINGSOER IN DE GATER ! 

KIEK OP EIN HORLOGE VAN 

STASSAR 
MERT 6 - REMUNJ 

Alpina - Buren - Eterna • Indus - Junghans 

HOTEL DE PRINS 
OP DE MERT 

VEUR ALLE VERGADERINGE 

DINERS EN BROELOFTE 'T BEKINDE ADRES 

J. H. S MEETS 

VEUR VASTELAOVESPEKSKES, MASKES, HEUJ EN EIN 

GEKKE NAAS HET NUUJ ADRES 

CHRISTINE JORDENS-PALLANDT 
Maria Theresialaan 4 - Tillefoon 3106 

GANS REMUNJ KINT 

DE PAERSSJTAL 
en 

KEFEE HEINSBERG 

H. Helwegen-van Dinter 

Veur de baeter HERE- en JONGESKLEIJING 

SJPECIALITEIT IN LAERE KLEIJ1NG 

K l e ijermaggezien 

JOS. HENDRICKX 
Verkesmerkt 1 - T i l L 2 6 7 9 

Filiaal Maasbracht - TUL 319 

LOUIS J A N S S E N S 
S J T E I N W A E G 10 - REMUNJ 

here- en jóngeskleijing 

die zit wie gegaote! 

Kónfeksie die neet van maotwerk is te óngersjeije ! 

Algemein erkind en bekind 

* 
Hofleveranseer van D'n Uul 

Veer leverde de uniforme van de prinsekepel 
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LAEVESMIDDELE 

van 

KWALITEIT 

w. jongen 
Neersjtraot 20 
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VEUR GOOI 

ZJWITSERSE 

HORLOZJES en 

SJIEKE RING 

H. ENGELS 

taegeneuver de 

Munsterbaog 

Biej ei sjoon vastelaovesklèdje 

heart ei sjoon köpke 

daoveur zorg kapsalon 

»Modern' 
G. RIE TRA-CROONEN 

In de Sjteeg 

't heel jaor door 

röstig thoes loestere 

en kieke nao 

radio en tilleviesie van 

RADIO 
HOME 

Es 't kaat is, mót-er gesjtaok waere 

TANKS veur baove en ónger de gróndj levert 

H. BEEKHUYZEN 

Hendriklaan 68, REMUNJ, Till. 5804 
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Es-t-er get good sjterk mót zeen, 

Dan kinne veer uch dao in veurzeen. 

Veur hoezer en huuskes, geer kint die waal, 

Levere veer buuze, róndj en ovaal. 

Höbt geer sóms get aaf te make, 

Gebroek daoveur gein bonesjtake. 

Veer höbbe alle saorte paöl 

Veur grens, kadaster en wet-geer-vaöl. 

Veer trèkke uch ouch ein sjötting op. 

Kump geine naober mit ziene kop 

Dao-euver haer gekoekeloere. 

Geer wèt: naobers zeen sóms zoere. 

Laot ós ins eine zandjbak make, 

Del is nog ins get veur eur sjnake. 

Ligk geer uch tegels in d'n haof. 

Dan kriegt geer binne geine sjtaof. 

Veur op de waeg en in de sjtad 

Höbbe veer verkeerspaöl zat. 

Al waat van beton te make is, 

Det make veer - egaal waat 't is. 

betón maotsjappiej 

DE PEEL N.V, 
remunj 

Veur ein gooi 

CENTRAAL VERWERMING 

natuurlek nao 

PESCH EN ZN, 
NEERSJTRAOT 19 REMUNJ 

TILLEF. 4123 

Wilt geer uch eine brommer koupe, 
kóm dan nao de Bröksjtraot. 

Veer höbbe: 

SPARTA - GAZELLE - BERINI-
FLORETT - Ztindapp - AVAROS. 
Veur aajer míense ein röstig brummerke, de 
Velo-Vap. 
Kómt ins kieke, het ies is noe toch e-weg. 

Fa. ZWANENBERG 

Extra Kwaliteitsvleis 

Kump van Keursjlechter 

Van Rey 

Eur feeskes waere gezellig 
door biej ós eur borrelhep-
kes te besjtelle. 

SCHREUDERS 
BEKIND VEUR G00ISJ00N 

Hamstjtraot - Remunj 

OETDEUK-EN 

SJPUITBEDRIEF 

L A M E R S 
Veursjtad Remunj 

Zjwetskammezaol veur de Remunj se Vastelaovend 

ALLES VEUR EINE GOOJE VASTELAOVEND ! 

Froonjele in wól en ziej, 20 cm langk, nijlon, ouch in 

GOLDJ en ZILVER, fraanjele mit bulkes, allerlei saorte 

bóntj, gelóngs, pompons, krelkes en sjteinkes, GOLJE 

TRESSE en GOLJE KWESKES. 

Modehoes DE KROON 
Kersjtóffelsjtraot 11 - REMUNJ 

P H I L I P S 
R E M U N J 

PHILIPS 

* radio- en tillevisiekés 

* condensators 

* kool-weersjtenj 

Veer höbbe aan 'n deil flinke mén en maedjes good werk 

aan te beje. 

Gaot geer nao hoes, mit taegezin, 

't maske aaf, de veurdeur in, 

ei bietje laat, ei bietje meug, 

de sjtum get sjor, de kael get dreug. 

Geer waerd vanzelf dan waal weer fit 

es nog get in eur fleske zit. 

Mer 't glaeske waat geer thoes wilt sjinke 

daoveur mot geer aan PARKEN dinke ! 

HAMSJTRAOT 46 

,de Beurs' 
Wilt geer mit dees daag ins lekker aete, 

dan mót geer „DE BEURS" op de Mert neet vergaete 

Hiej krieg me friet mit haenkes, zo mals en zo vól 

en 't beer van Maes bezorg uch de lól. 

,DE BEURS" MERT 

Hofleveranseer van d'n Uul. 

REMUNJ 

Es geer nao de Carnaval wilt sjpare biej de 

REMUNJSE SJPAARBANK 
kint geer deun biej hoes terech 

De sjpaarbank kump regelmaotig op 

versjillende plaatsen in de sjtad. 
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Limburgs beste vastelaovesgezet is 

Het Zjwetskammezaol van d'n Uul 

Limburgs béste dagelekse gezet is 

FRANS CREMERS 
W1ENHANJEL 

Anno 1859 

Hamsjtraot 1 - Wilhelminalaan 14 

De sjpesiaalzaak veur alle gooi dranke ! 

Zjwetskammezaol veur de Remunfse Vastelaovend 

r 

L 

LEXINGTON 
from America's Best Tobaccos 

p o u 
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Ü 
i f f 
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D'N UUL 1964 Zjwetskammezaol veur de Remunjse Vastelaovend 

Wilt Remunj soms zien monumente opruume ? 

DE .STICHTING OUD ROERMOND' ZAL D'R 
EIN SJTEKSKE VEUR S J T A E K E ! 

Waat modem is, 
mót modern blieve. 

Ao zo. 

HIEJ CET AAFBRAEKE : 
DET GEIT ZO MER NEET ! 

Remunj is ein h-y-p-er-modern sjtad, bés
te laezers, det is algemein bekind. 

Wo vindj me ein Hermenies Paviljoen wie 
veer 't hiej höbbe, veurzeen van 't nuujste 
van 't nuujste ? 
Kiek ins nao die air-conditioning door de 
zjallezieje, die eine kaaje rök en kaaj veut 
tegeliek bezorg zónger det geer d'r get veur 
hooft te doon. Wo vindj me zo'n buffette 
van iezersjterke sjteigerplenk? Wo vindj me 
zó'n sjoon toilette, zó'n sjieke betónne 
vloer, zó'n antiketeiteverzameling van mui-
belaer? Ech get veur gala-biejeinkómste. 
Wo in Nederlandj haet me de bladdervèrref 
op de moere^gekalk wie me hiej haet ge-
daon ? 
Is 't dan ein wónjer, det ein sjtad die in zón-
ne zaal meniesters en boetelenjse orkeste 
óntvingk, d'r geweun neet aan dink óm eine 
nuuje zaal te boewe? 

winkelcentrum van de Veldjsjtraot. Wie 
sjoon ligk dao Achter Kloosterwandj de 
manége, in de Neersjtraot d'n aaje Golje 
Leeuw en Crasborn oppe Sjteinwaeg! 

Höbt geer de tennisbane aan Eige Haard 
al ins gezeen? Dao greujt eine flora wie det 
me zelje zal aantreffe. De meis zeldjzaam 
plentjes sjtaon hiej te bleuje, wie netele, wit-
se en P . . sblome. Veer höbbe geheurd det 
de Nedam van plan is, dao in de zomer 
toeristebösse haer te laote loupe. Det waerd 
nog ein groter sukses es de sjtadsbös. 

Achter in de Neersjtraot vindj me naeve 
Reijnders de „dernjee krie" van einen ultra
moderne arsjitek: ein boewwerk wo-in leech 
en lóch vriej sjpeel höbbe. Ein hoes det 
aosemp, zogezag, wo-in de beweuners zich 
veule wie in de vrieje natuur. Det dingk 
sjteit te koup, aevel de waerde is zo hoog, 

tied zeen en die al dees dinger van ozen 
tied aaf wille braeke of op wille rW™. 
Mer dat zal neet gebeure ! . , 

Het is daoróm, det zich ein kW» jong 
Remunjse lirtij biejein haet gegooid <>nger 
't motto: „BIkf euveral mit de p..~t T a n i ' a ' -

Zie höbbe, wie det geer in de gezette bobt 
kinne laeze, ein sjtichting opgerich, getiteld 
„Stichting Oud Roermond." 

Het Zjwetskammezaol is zo gelökng, uch 
't besjtuür van dees sjtichting veur * l u n n e 

sjtèlle. Oze haoffotograaf haet biej m a E " e " 
siumleech ein sjtasiephotographie va»det be
sjtuür gemaak. Oos blaad haet drietón op 
taofel gelag, óm de publiciteitsrecfcte van 
dees foto te kinne kriege. Veer höbbe dit 
bedraag wille betale op 't sjtadhot» aan t 
loket veur gemeintebelastinge, mer die wóUe 
dao gaar gein geldj. Zie hadde nog genóg 

Dit is 't wakkere sjtèl jóng luuj, det zich 't laot van 
te gooie. W a e m aan Remunj kurnp, kump aan häör 

Haerle, Zitterd en Eindhaove, noe jèh, 
die höbbe waal ein paar zaelkes wo zie zei-
lef erg greuts op zeen en Venlo haet euver 
ein jaor of veer ouch zo get, mer die kinne 
toch neet komme tippe aan ós Hermenies 
Paviljoen. 

Ouch op anger plaatse in de sjtad sjpringk 
de moderniteit vaort in 't oug. In anger 
sjtaej vindj me midde in de sjtad febrieke 
sjtaon, mer veer ware de insigste, die de 
meule op de Nuuje Boelvaar aafbroke. 
Mót geer ins kieke, waat ein sjoon plein 
daoveur in de plaats is gekómme. En höbt 
geer de meules aan de Meules al gezeen ? 
Hypermodern. Kiekt ouch ins róndj tösse 
de toreflets van de Sjoolsjtraot of in 't 

Modern Remunj geit aantrèkke. 
! ! 

det geine miens 't kint betale. 
Dan wiejer Achter de Luif. Geer mót 

uch toch die riante woonflets ins bekieke, 
wo veur 't eers in de waereld roete zeen 
toegepas, die gemaak zeen van kiesteplenk. 
't Idee is aeve sumpel es zjeniaal. Glazere 
roete, zo haet de boewmeister geriddeneerd, 
kinne braeke. 
Naegel ónger dus kiesteplenk veur de rame 
en haol baove de rame d'roet, dan is-t-er 
binne toch leech genóg. Modern, neetwaor? 

Behaaje, behaaje ! 
't Zól waal jaomer zeen es al dit sjtads-

sjoons veriaore zól gaon. Dao zeen aevel 
krachte aan 't werk, die taege de moderne 

mm 

bórste al naat gemaak óm zich in de sjtried 

euver van de hónjsbelasting, zagte ze. Veer 
höbbe det bedraag daoróm mer gesjónke 
aan de ómligkende dörpe, dan kinne die 
dao hoezer veur boewe wo Remunjse luuj 
in kinne gaon wone. 

De „Stichting Oud Roermond" haet zich 
de bórs al naat gemaak óm 't gevech veur 
't behald van alles waat behaaje mót blieve. 
te kinne beginne. Aan de gezichter op de 
foto is waal te zeen, det ziej vól sjtriedlös 
zitte. Ha, dae ós aan ós modern boewsels 
wilt kómme, dae mót vreug opsjtaon. Alles 
blieve, zo wie 't altied gewaes is, nao 't 
waord van de wiesgeer Plato: „Voor al wat 
raar is, oud en loom!" 

Kómt euver 50 jaor ins kieke nao 't riz-
zeltaot: wedde, det-er dan in Remunj nog 
nieks verangerd is ? 

Waal nörges in Wes-Europa vindj me zovaöl natuursjoon biejein es op de tennisbane aan Eige Haard. Dao 

greujt en bleujt de meis zefdjzame flora en fauna. Tösse netele, witse en p . . splome hoeze kakkerlakke, 

sjlekke en ratte. O p anger plaatse mót me nao ein beestepark gaon óm det te zeen. Zuid-Afrika' haet zien 

Krugerpark, aevel Remunj haet d i 11 

— De riante woonflets Achter de Luif: waem zól ze wille misse ? 
Hiej ligk ein taak veur de Stichting O u d Roermond, die d'rveur zal 
zorge det ze in d'r eeuwigheid neet waere aafgebraoke. 

De „dernjee krie" van einen ultra modi 
leeg en lóch, det veur gein geldj ter waerel ärsji 
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Vastelaovend 1964 
Vors: REIN PULS 

ERE PRIZZEDENT v. D'N UUL 

PRINS VAN REMUNJ IN 1946 

Prins: JAN LAUGS 
MINISTERS VAN DE VORS: 

Guus Smeets, Pierre Engelen, Thei Vaessen, Piet Tummers, 

drs. Jo Hansen, Lambert Meisters. 

1957 
1958 
1959 

Richard I 
Zjaen II 
Sjaak II 

R. Ie Haen 
Eug. v. Waegeningh 
J. van Reij 

KOMMANDÄÖRS IN DE ORDE VAN VORS LOWIE : 
De Aad-Prinse : 

1960 Harrie UI H. Bak 
1961 Thei II Th. Kohl 
1962 Rein II R. Creemers 
1963 Bert I B. Bles 

Prizzedent 
Sikkertaris 
Finansies 
Verdeldeging 
Kepel 
Algemein zaekskes 
Protocol 
Sjfalmeister 
Opboew 
Propeganda 
Sjriever 
Watersjtaot 

RAOD VAN ELLEF: 
Sjarel Beltjens 
Hans Ebus 
Evert Jeurissen 
Jo Minten 
Loek Hendriks 
Ernest Dahmen 
Piet Minten 
Thei de Weerd 
Wiel OpHey 
Tom Hoofwijk 
Jan Leenhouts 
Hans v. Binsbergen 

Kommandaitfe 
Jeanne Krieger 
Resi Knops 
('hristine Huskens 
Noortje Houwen 
Noortje Simons 

J. de Bock 
G. Puts 
J. Berden 
J. Sprenger 
J. Knops 
M. Cox 
J. Smeets 
J. Grave 

DAMES - GARDE : 
Yvonne Vial Leje : 

Helmi van Herten 
Lia Regners 
Irène Vial 
Mary Waagen 
Aida Clerx 

PRINSEKEPEL: 
J. Schaepkens 
F. Coenen 
W. Schulpen 
Th. Walschot 
J. Waeyen 
L. de Bock 
N. v.d. Hoven 

Mr. Paul Geradts 
J. Berger 
H. Loontjens 
H. v. Appeven 
G. Smeets 
H. Rademaekers 
P. Engelen 
Mr. Dr. R. Geuljans 
A. Schrijnen 
Th. Reynaerdts 
W. Sampers 
J. Cartigny 
F. Alers 
Th. Vaessen 

GROOTMEISTERS VAN D'N U U L : 
De Here 

W. Franquinct 
R. Smeets 
Dr. Ir. H. Hartman 
Mr. R. Höppener 
P. v. Cruchten 
J. Janssens 
Dr. Y. N. Oosterbaan 
Jo Hansen 
A. Poell 
E. Cartigny 
Mr. R. J. van Boven 
K. v. Laer 
Th. Bingen 
L. Janssens 

TECHNIESE REMISSIE : Piet Kessels 
Thei Mertens 

Tonney Bierbaum 
Hans Cremers 

HOFFOTOGRAFE: Mathieu Koch — Joep Korfmacher 

HAOFKWAFFEUR : Jo Minten. 

Sjtraotverke van d'n Uul: Thijs Bingen 

(«rótste sjtraotverke van d'n Lui : Rein Pijls 

Ere-sjtraotverke van d'n Uul: 
Kapt. Herman v.d. Heuvel 

EREDAMES VAN D'N UUL : 
Mevrouw van den Broek-Janssens 
Mevrouw Crijns-Mestroni 
Mevrouw Engelen-Beiten 
Mevrouw Höppener-Raj makers 
Mevrouw Meisters-Ubben 
Mevrouw Pgls-Vanderheyden 
Mevrouw Rademaekers-Tonnaer 
Mevrouw Smeets-Welters 
Mevrouw Tummers-Meisters 
Mevrouw Vaessen-Stoffels 
Mevrouw Woltering-van den Broek 
Mevrouw v.d. Heuvel-Sillen 

OPTOCH-KOMITEE 1964 : 
Veurzitter Ernest Cartigny 
Sikkertaris Loek Graus 

HAOFSJILDER: Dolf Wong Lun Hing. Penningmeister Rum Thomassen 
Leie Pierre Engelen 

GROOTMEISTERS VAN D'N UUL Hans Ebus 
De Aad-Prinse : Baer Hawinkels 

1937 Thei I Mr. Th. van Geldrop Frens Stoot 

1938 Thuur I Arth. Schreurs 
1939 Maan I Em. v.d. Broek 
1946 Rein I Rein Puls HET ZJWETSKAMMEZAOL IS BIEJEIN 
1947 Guus I Aug. Odekerken GEPEND 
1948 Zjaen I Mr. Eug. Gerardts door 
1949 Harry I Mr. H. Swagten 11 sjaggerijnege iepekriete. 
1950 Harry II H. Nederveen Veur den iiihalt van het Zjwetskammezaol 
1951 Sjaak I J. Hosselet dreug neenies verantjwaordelikheid. Veer 
1953 Wim I W. Crijns zólle waal gek zeen. Die waerd van den 
1954 Twan I A. van Bergen eine op den angere gesjaove, pront wie in 
1955 Mie! I E. Gabriels de gemeinteraod. 
1956 Mathieu I M. Janssen 

BAC O 
KOFFIE 
THEE: 

. . ."met volle teugen genieten 

Mit deez daag waerd-ter vaöl gedrónke 
En vaöl gewauweld en gesjónke 
Kómt geer dan toes óm 'n oer of twee 
Van eine bal of ein kefee 
En zeet geer dan ein bietje dol 
En van den drank toet baove vol 
Dan is-t-er nog mer eine wins 
Ge wèt 't waal, dus zègk 't ins: 
Jao ein tas koffie, dao knap g'r van op 
Dan kump geine kater in eure kop, 
De lekkerste koffie mót geer dan drinke 
En det is BACO, det zal ich dinke 
Want BACO koffie, jao, dae sjmaak 
En sjtèlt uch drek op eur gemaak. 
Geer merk al nao de eerste tas 
Dit is koffie eerste klas 
En es geer hiejbiej röstig zit 
Dan veult g'r uch direk weer fit 
Dus micnse, wilt d'r waal aan dinke 
Auch ein tas koffie ins te sjinke 
Maar wilt d'r auch waal nao kieke 
Op 't pekske mót BACO prieke 
Want BACO det kórt klein waord 
Garandeert koffie van de béste saort. 


