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Wie geer uch auch verkleije wilt, 
mit de CIR 
zeet geer altied het beste oet. 

REMUNJ, HALE, HERKEBOSCH, MOFERT 



D'N UUL heit nuujs 

Proklamasïe 

Veer Thom de Eerste Prins biej de grasie van de Vors en 
d'n Uul, Prins van Groot Remunj, Regeerder van èt Uuleriek 
in èt jaor 1967 gaeve Uch veur dees sjoon gekke raar daag 
de volgende opdrach: 

1. Eur köp noe ins biejein te sjtaeke, zodet èt ein sjoon 
fees waerd. 

2. Remunj mit dees daag ins good op ziene kop te zitte. 

3. Es de Prins mit zien gevolg langs kump, eur köp aop te 
doon. 

4. Eur köp dees daag ins good te versiere mit naze en anger 
rariteite. 

5. Eur köp weer toe te doon mit Assele-goonsdaag. 

6. Es geer eur köp aan 't beer höb, det geer auch nog kint 
zinge. 

7. Es geer eur köp op höbt te zorge det geer neet verkaajt 
waerd. 

8. Es geer auch ins eure kop verleest is det gaaroet neet erg. 

9. Verlaore köp waere wiej altied terök gevönje door de 
kirkeplies van de Kathedraal. 

10. Dees köp waere toet Asselegoonsdaag waalwillend ter 
besjikking gestjeld aan 't Museum, veur de expositie 
beeldende expressie. 

11. Asselegoonsdaag mot eder weer ziene eige kop op zitte 
en hiej neet mit foetele. 

Zalige Vastelaovend, gedaon in èt Uulepelies in èt biezeen 
van drie geleerde köp. 

„Gans Remunj - Eïne Stand'f 
Remunj, jannewarie 1967 
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D'N UUL heit nuujs Oze Prins ïn burger 
Remunj haet dit jaor eine Prins 
Carnaval dae eigelik geine Re-
munjse is. Det is dan veur de eer
ste maol in de rieke hiestorie van 
„D'n Uul". Inderdaad is Thom 
Hoofwijk neet in Remunj gebao-
re. Neemes in Remunj zal-em det 
euveriges kwaolik naeme; dao-
veur is Thom Hoofwijk in al die 
jaore det hae al in Remunj woont 
te zeer mit Remunj vergreujt. 't 
Beste bewies daoveur is mis
schien waal 't feit, dat hae inkele 
maondje geleje in de gemeinte-
raod gekaoze is. En in dae raod 
is Thom Hoofwijk eine van de 
weinige die haöre monjd aope 
doon 

Veer höbbe de Prins gevraog wie 
hae toet ziene liefsjpreuk gekom-
me is en waorom hae juus ,,Gans 
Remunj - Eine Stjandj" gekaoze 
haet." Ich weit, det deze sjpreuk 
bie vaöl luuj neet good is aange-
komme. Ich sjnap die miense neet. 
Veural noe, mit Vastelaovend, 
mot-me juus taege zelfsjpot kin-
ne. Ich vinj 't heel jaomer det er 
persone zeen die mich daorom 
kwaod aankieke. Deze sjpreuk 
höb ich gepak, omdat me in 
Remunj noe ins allemaol same 
Vastelaovend mot gaon viere. 
Neet apaart of in kliekskes. Vas
telaovend is ein volksfees, en det 
mot 't auch in Remunj zeen. Ich 

weet nog neet wie of waat, mer 
ich zol van alles wille doon om de 
Vastelaovend in Remunj ten 
gooie te verangere. 't Is toch 
eigelik te gek, dat in ein sjtad 
ich weit neet wievaöl Vastelao-
vesgezelschjappe mekaar 't laeve 
probere zoer te make. En det al
les gaar neet toet meerdere eer 
en glorie van de Vastelaovend in 
het algemein. Ich begriep det 
neet. 't Mot toch meugelik zeen 
om allemaol same eine en dan 
eine gooie Vastelaovend oet de 
gronjd te stjampe." Thom meint 
waat-ter zaet, det zuus-ze aan-
em. En 't sjoonste is auch nog, 
det veer mit-em mit kinne veule. 
Prins Thom 1 zuut eine Prins mit 
Vastelaovend es eine veurgenger. 
De Prins is de man dae veurgeit 
en dae de raragekke 't veurbeeld 
guf. Det zal Thom euveriges neet 
zo meuelik valle, want hae kint 
de Remunsje Vastelaovend van 
binne en van boete. Zien eerste 
kinnesmaking mit „D'n Uul" en 
mit de Vastelaovend hat hae 
jaore geleje, toen hae es persoon-
lik chauffeur van Vors Lowie 
Zaliger meer dan ins in dae gek-
ketroep belanjde. 

Prins Thom 1, 31 jaor geleje in 
Belsj gebaore, vader van Marjo
lein (twee jaor) en Hanneke 
(van bekans drie maondj), dao-
bie auch nog getrouwd en eige
neer van eine hondj dae Arthur 
hit, is eine man dae good wit 
waat of det d'r wilt. 

Hae gleuf wirkelik neet in ver-
haölkes en dreume deut d'r auch 
bekans nooit. Maar de letste 
daag sjleup Thom sjlech en sjleit 
aan 't dreume. Gans sjone dinger 
haolt d'r zich dan veur de geis. 
Prins Thom sjtelt zich in zien 
dreume veur, dat Remunj mer 
eine Prins mit Vastelaovend haet. 
Eine maar. En in ziene dreum is 
't dan egaal of det ene Uul, 
Kater, Kaketoe, Veljdmoes, Tuin-
hagedis, Koelbertus of Nachte
gaal is. 
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D'N UUL heit nuujs 

BACHUS 2 x 1 1 

Zaoterdaag 28 jannewari weurd 
eine grote daag veur de gesjiede-
nis van de Remunjse Vastelao-
vend. Op dae daag geit de Bac-
chusklup het 2 x 1 1 viere. De 
Bacchusklup is ein van de sjoon-
ste besjlaote klups die het in 't 
Remunj van dees daag nog gif. 
Van hoes oet is het ein kaartklup 
maar de Bacchusse haaje zo van 
de echte Remunjse Vastelaovend, 
det ze in de tied van het hoogfees 
van Carnaval sjiek geünifor
meerd en waal veur de daag kom-
me. Eder jaor keze ze heure eige 
Bacchus, dae in de optoch op de 
ton mitriet. Eder jaor auch ver-
zorge ziej het traditionele Bac-
chusdrieve, ein oer-aad Remunjs 

gebroek waat ziej in ein nuuj 
versie doorzitte, noe al twee maol 
ellef jaor langk. In de 2 x 11 det 
ze besjtaon is de Bacchusklup ing 
verwaeve mit D'n Uul. Bacchus
klup en Bacchusdrieve zeen so
wieso neet meer weg te dinke oet 
de Remunjse Vastelaovend. Het 
Bacchusfees van dit jaor in het 
sjtamkafee aan de Werf geit ein 
biejzonjer beteikenis kriege door 
het 2 x 1 1 maar auch door ein 
bezeuk det Bacchus te wachte 
sjteit oet Naer. Naer is ein van 
de plaatse, die door heur sjitte-
rende biejdrage aan de optoch 
auch in ein apaarte relasie sjtaon 
mit Remunj en D'n Uul. En zo 
höbbe Vastelaovesvrunj oet Naer 

het vurrig jaor de Bacchus dae 
door Prins Tim van de Sjteine 
Brok is gekiep en neet verzaope 
is, in Naer oet de Maas gevès. 
,,Dit is Bacchus oet Remunj" 
dachte ze en ze höbbe 'm van het 
Maaswater gezuuverd. Ze höbbe 
'm bewaard. Ze zeen döks nao 
'm gaon kieke en ze höbbe zich 
gezjwaore: „Veer bringe 'm trok 
nao Remunj es Bacchus 2 x 11 
is". Dit sjteit 28 jannewarie te ge-
beure op het fees aan de Werf es 
de jönges van Bacchus biejein 
zölle zeen veur heur fees en es de 
hele Werf zol sjoekele van ple-
zeer. Alaaf Bacchus. D'n Uul en 
gans Remunj winst uch perfiesie-
jat. Veer zeen greuts op uch! 
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D'N UUL 
1967 
30ste jaorgank 
No. 30 

%\ivetskammezaol 

Offisjeel vastelaovesgezet van Remunj oetgegaeve door 't vastelaovesgezelsjap D'n UuI 

N O O T V A N DE REDAKSIE 

Alaaf - dit is de eerste UuI in mini-mode. D'n UuI moog gerös laote kieke waat t 'r haet 
en daorom haet der zich helemaol aangepas aan de sjtiel van de jong maedjes. Gaef 
os maar Mini, auch veur eine Uul kan het soms verdrejd henjig zeen. D'n Uul in Mini 
bringk Uch ondanks het nuuje pekske toch vaöl waat Uch van aads her vertroewd is 
gewaore, kiek nao de advertensies, loester nao het vrunjtelik gesjnor van de aaj zaege 
in het Zjwetskammezaol en kiek wie os leef Eulalia weer ins charmant door de kolom-
me huppelt mit haöre graof. Nuuj in D'n Uul is de rubriek „Heit Nuujts" (veuraan) 
omdet veer os op het stjandjpunt hobbe gesjteld det heiligheid en Mini-mode neet los 
vanein te dinke zeen. Nuuj is de rubriek „ W o - W a a t - Waem", die in de plaats is 
gekomme van „ W a a t t 'r te doon is" Anger nuujts in eure aaje Uul: Foto-paginas euver 
Vastelaovend 1966; korte notisies euver miense, meininge en dinger röndjom Vastelao-
vend. Röndjweg sensationeel zeen de paginas D'n Uul - Wereldomroep (in het Hol
lands) en D'n Uul Calling Kwek to the World (in Ingels en Pruusisch). Dees pagina's 
motte gezeen waere es biejdrage van Remunj in het ontwikkelingswerk en zeen besjtump 
veur het boetelandj. Veer wete neet of veer dees paginas klaor kriege. Es ze klaor köm-
me vindj ger ze achterin. 

Z o es ger begrepe zölt hobbe is dit de Noot van de redaktie. De enige noot die ver noe 
nog op oze zangk hobbe is dees: Bewaar deze Uul. Euver teen jaor es ger teen van zo'n 
Uule biejein höbt zeen der biej de drokker fein omsjlaeg te koup, dan kint geer Uch teen 
jaor laote inbinje. Deze Uul leut zich in eder geval neet inbinje. Pas maar good op det 
ver Uch neet oet de henj fladdere. 

N E U T J E V A N D E DIREKTIE, 

Es dees zin de enige is die ger laes waat nao de wazel van dae van hiejbaove neet on-
waarsjienlik is, laes haör dan good: KOUP BIEJ OS ADVERTEERDERS! 

IN DIT N U M M E R - gebroeksaanwiezing 

Veurin: Heit nuujts. Foto's en proklamasie van oze nuuje Prins. Oze Prins in Burger. 
Tosse Heit Nuujts en het midde: Zjwetskammezaol. Foto's teigeninge en verhaole wo 
ver wiejer nieks van zegke. In dit deil auch het vuiljetong Eulalia en Ottokar. 
Persies in het midde: W o - W a a t - Waem, wo-in opgenaome „Waa t t'r te doon is". 
Tösse het midde en het inj: W a a t is euvergebleve van het veurgaonde, Miense -
Meininge en Dinger en D'n Uul Wereldomroep en Calling Kwek to the World. (Es 
ver et klaor kriege). 
En euveral in het hele nummer: Advertensies det het rammelt. 

D'N UUL 30. — Direksie Lou te Mey - direksie-assistente Thei de Weerd en J. van Reij; hoofdredaktaör Jan 
Laugs (Blindj Mi t ) - eindredaktaör Hans Straus; fotografe Hans van Binsbergen en Joep Korfmacher; teikeninge 
Dolf Wong en Driek Rademaekers; biejdrage van Driek Rademaekers, Hans Straus en Jan Laugs; gein biejdrage van 
ach ja, allé dan mer. 
D'N UUL waerde gezat en gedrök biej Drökkeriej H, Timmermans (Neet kakele eier ligke!) Remunj, 
111 jaor aad èn hofleveranseer. 



D'N UUL zjwetskammezaol 

Ome Teng en het 

Apostolaat der Hereniging 

Joannes XXIII haet mich get ge-
maak! W i e meujlik het veur de 
kirkvaders van 'de versjillende 
kirke mot zeen om get dunder 
biejein te komme is os het veurig 
jaor gebleke toen in Remunj in 
deep geheim ein Vastelaoves 
Konsilie is gehaaje. De grote en 
verleegte geis achter dit Konsilie 
waar Ome Teng D'n Enige. Re
munj haet nog altied meer Vas-
telaovesgezelsjappe of verenigin-
ge es der vingers aan ein handj 
zeen. Dees KV's aan ein taofel 
bringe moog men gerös ein heit 
iezer neume en der is in heel Re
munj maar eine miens om zo'n 
heit iezer aan te pakke - Ome 
Teng. Es Ome Teng op de kit
ting sjprink dan geit der door 
kappes en tebak. Hae zaet Aa, 
hae zaet auch Bee. Es regel is 
het zo det es wanneer Ome Teng 
Aa zeet, det der dan auch ge-
loesterd waerd en in eder geval 
gewach weurd op Be. 

Al de Remunjse KV's hadde dan 
auch haör Vastelaoves Konsilie 
Vaders gesjtuurd wiej Ome Teng 
gerope had. Hae reep neet Oe-
hoe maar waal ,,sjlaot de henj in-
ein". Det gebeurde flot-op dao 
in het Vastelaoves Vattikaan biej 
Jan Heyne. Miense, dao is mich 
get gesjpraoke, dao waerde get 
op de taofel gebrach. Zellefs 
veur de waarnaemers waar der 
gein touw aan vas te knuipe hoe
waal dit duudelik waas: Teng 
had de tuikes good in de henj. 

En ederein dach: „Waat kös dit 
sjoon zeen es D'n Uul der biej 
had moge zeen." Heel duudelik 
waas auch de konklusie van dit 
Konzilie I: Dao kump ein tweede. 
Dae tweede keer waas het Vas
telaoves Vattikaan biej Pierre 
Wullems in het zaelke. En mit 
D'n Uul. Auch toen is der vaöl 
gesjpraoke. Ome Teng hat de 
tuikes weer sjtevig in de henj en 
op het lès ging het allemaol zo 
manjefiek, det de Vastelaoves 
Konsilie Vaders names haör ver-
eniginge zelfs veur waarnaemers 
de indrok gove, det ze ein bietje 
vanein begoste te haaje. Zellefs 
de Katers oet Neel ware duude
lik positief. Ze zachte det ze to
taal gein heil in het apostellaat 
der hereniging zoge mer ze zach
te het zo det nemes der giftig om 
hoofde te waere. Men kos blieve 
lache. Het konsilie waerde be-
slote mit ein besjloet: Veer gaon 
same het seizoen aopene op de 
ellefde van den ellefde. De Va
ders van de KV's die absoluut 
neet van plan ware om mit te 
doon, lete de Vaders van de 
KV's die het nog neet zeker wis
te mer dit auch neet zagte, nieks 
merke. Zo belaofde het appostel-
laat der hereniging ein groot 
suukses te waere. Dit is op d'n 
ellefde van de ellefde dan auch 
dudelik gebleke. In Remunj waerd 
der noe nog euver gesjpraoke. 
Treur neet Ome Teng. Veer 
wachte vol vertroewe op Be. En 
in Rome, mot ger mer dinke, geit 
het auch neet allemaol zo flot! 
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Frans 
Cremers 

Distilleerderie 

Wienkouperie 

Wienhanjel 

Remunj 

Anno 1859 

Hamsjtraot 1 

Till. 3328 

VEUR GET TE BOEWE, 

GROOT OF KLEIN, 

NUUJ OF AAD, 

SJTAON VEER DAAG EN NACH 

VEUR UCH PARAAT! 

N.V. Aannemersbedrijf 

Straus 
van 
Mierlo 

Minderbroederssingel 21 - Roermond - Tel. 5241 

Wilhelminalaan 14 

Till. 2903 

Gebrook 52 

Till. 6657 

Dé Sjpeciaalzaak veur gooi 

dranke! 

cofyr, ntn ntn c£n ntn n^n ™f#) n^n 

Mit Karneval gek 

doon is gein zuunj 

Mèr es et aafgeloupe is 

Kom dan nao Remunj 

Want veur gooi muibels 

en neet te duur, 

Sjiaot geer biej Teeuwen 

gein sjiech feguur. 

wfw t*j*» (*£*> u^> <>$« c « ^ t*jo c*£*} 

Teeuwen's 
meubelhuis 

Sjuiteberg 16 

Remunj 

Ruum gesorteerd in: 

Glaasgerdiene 

Euvergerdiene - Kretón -

Sjtóf veur muibels 

Taofellakes - Divankleijer 

Klèdjesveur't bed 

g. «isemakers 
Neersjraot52 - Till. 3864 
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D'N UUL '66 

frökblik 
op 
1966 

Z o waas het in 1966! Ein ongeforceerde fotorippertaasj van hoogtepunte oet het veurig seizoen of van zo maar geweun klein 

dinger, die get mit de Vastelaovend in 1966 te make hadde. Mit dees nuuj rubriek wil het blaad D'n Uul het begin make mit 

ein biejdraag toet de geschreve gesjiedenis van de Remunjse Vastelaovend. Dezelfde bedoeling sjteit auch veur biej de rubriek 

diej op dees volg: Miense en Dinger. O p de foto van hiejbaove zeet ger wiej de Prins van 1966 veur het eers op de Bühne kwaam. 

Het waas Prins Tim I, in het laeve Henri Timmermans, jong van aad Remunjse femilie, naozaat van Schmokers en Flarisse. 

En van de Heks. Ziene liefsjpreuk waas: Neet kakele - eier ligke. Hae waerde op 22 jannewarie oetgeroepe es opvolger van 

ziene naef Thijs I, Thijs Bingen. 

VEUR SJIEKE TESKES EN KALEBESKES NAO 

Neersjtraof 8 - Remunj 
Bell 



De optoch. Gein Fordfebrieke in Re-
munj maar toch autotechniek. En wiej! 
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D'N UUL '66 

Wit ger nog? 

Waat allein fotografe en sjpaormen te 
zeen kriege: aanköms van de extra trein 
van de Prins. Anger luuj zeen um angers 
aankomme. 

Auch het sannetorium in Haör waerde weer bezöch. Op de foto: Prins en Moder Euverste in volle aktie. 
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D'N UUL '66 

ener i f 
En dit waas dan het leedje van 
1966. 

Weer tied 

Teks en meziek: Jan Knippels 

Et is weer tied om ins te klinke, 
Dus haol et geldj maar van de 

bank; 

En laote veer ein glaeske drinke, 
Besjtèlle veer Remunjse drank. 
Ein glaeske beer veur os Merie 

ein glaeske beer veur oze Sjeng, 
's Aoves nao et bal; 
Ein glaeske beer veur os Merie 

ein glaeske beer veur oze Sjeng, 
't is jao karnaval! 

Mit Vastelaovend gaon veer same 
gezellig nao ein leuk café; 
dan kiek gerös ins door de rame 
veer preuve dao Remunsje tee! 

Es oze prins sjtraks nao de maon 
geit 

in ein raket mit vaöl gejank; 
De optoch. Hae vertrok get later maar e n ^ ^ ^ d n b c k s k e b e e r 

vader en zoon vönje um prachtig. W a a t . . 
• i s i te i i , 

nemes wèt: Het menke dink: „Waas ich 
maar groot". <*an blief ^ e r bieJ Remunsje drank! 
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Wolters' 
Z A O D H A N J E L 

ONGER AAN DE MERT — REMUNJ 

Waat veer neet höbbe aan 

ZAOD, VOGELSJPORTARTIKELEN, VÈSGEREI 
EN GEREIDSJAP VEUR D N HAOF 

vindj geer biej einen angere gaar neet! 

't Beste adres veur alle veurkommende 
Boewerke en ekspèrs in beton-werke is, 

Aannaemersbedrief 

Allers 
Herkenbósserwaeg 28 REMUNJ 

DRINK 
„SCHINDERHANNES" 

Allein te kriege biej 

Jan 
Peeters 
REMUNJ 

HOTEL — KEFEE 

Het oude 
Klooster 

Annex Sjlieteriej 

JAN HEYNEN, KEPEL 

Tumro 
veur 

éch 

zjwart 

brood 
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DIT 

IS DE NIEUWE, LICHTE, 
SMALLE, PLATTE, KLEINE 

ONSQN 

Adonis 
i ' 

oïiansen 
<54 \ouicKen 

^ ^ H A M S T R . 9 a ROERMOND 

ZOERVLEIS . . . HEERLIJK! 

Veur en onger de 
carncivalsdcicig 
ree-poelet 
sjlechs EINE gölde 
per pondj 

WULLMS 
Poeleer Veldjstr. Remunj 
Till. 2454 

oaStf/./zo./fó. 

Veur aleur 
SJILDER-en 
BEHANGWERK 

Fa. P. Lommen-Laumen & Zn. 
VEDIE 
REMUNJ 
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Electro 
Technisch 
Bureau 
J.H.Thijssen 

Verkoup en installasie 
van alledinkbare 
elektriese apperatuur. 

Verkoup van Radio's 
enTilleviesies 
en veer höbbe ein oetgebreide 
servieswerkplaats. 

Verder zeen veer ingerich 
en mit versjtandj veur 
centraal antennebouw 
door gans 't Limburgse landj. 

Veer winse uch eine 
goje vastelaovend dit jaor 
en staon mit raod en daod 
veur uch klaor. 

Burg. Joostenlaan 4 8 
Tillefoon3159 



„HET GEZIN". 

Ik wil jullie mijn familie late zien. 
Eers komp ons Vincent, die is 
bakker geworden en moet nu de 
vlaaien op de haardjes legge om 
uit te zwamen. 
Dan hep je ons Mrie, die is naai
ster of zoals ze zellev altijd zeg 
mode-ontwerpster. 
Laats was een mefrou bij ons, 
haar jurk was los in de naad en 
ze vroeg of Mrie dat kon maken. 
Maar Mrie zei: Daar moet een 
geertje in. Dat is te eng. 
Onze Willem is voetballer en 
heeft Di Stefano boven z'n bed 
hangen en droomt natuurlijk om 
zo ook eens te worden. 
Babba, dat zeg mam altijd tegen 
ons pap, heef al eens tegen Wil 
lem gezegd: Hang toch eens 
iemand anders er neer, eens iets 
lichters, niet zoo'n zware. 
Ons Ans is bij Swiff. Die meent 
dat ze ook eens zo chic zal zijn 
als de meisjes van het eerste el-
levtal. Die denkt: Dat ligt voor 
mij nog ver, die pakjes van de 
„Ce, ie, er". 

Onze Harry is getrouwd, al 2 
jaar. Daar hebben ze pas een 
nieuw kindje gekrege. Gek hè, ze 
krijgen allemaal een nieuw kind
je, nooit eens een oud of een 2de 
hands. Maar ja, dat zal wel zo 
moeten. 

Ons Lies die pas in alle gaten, 
zeg ons mamma altijd. 
Mamma en onze babba hebben 't 
altijd over de gezellige sveer die 
bij ons hangt. 

Ik hep al heel vaak gekeke en 
heel goed gekeke ook, maar ik 
hep nog nooit iets zien hangen, 
wel af en toe een spinnewep, 
maar geen sveer. 
Babba zeg onze kennissen vinden 
ook dat bij ons altijd sveer is. Ik 
zeg maar: Dan is er tenminste 
iemand. 

Als we ons met Carneval 
ontmoeten 

Kunt U ons kennen aan de 
voeten 

Flot, elegant, commercieel! 

eedere OPEL is ein JUWEEL! 

Grote maat. 

Mechelke. 

Veur eur plezeer! 

Veur zakereize en veur de heel femilie! 

Veur eure hanjel en eur bedriefl 

Veer höbbe alle modelle in veurraod 

Laup ins biej os binne. 

NEDAM - REMUNJ 
Achter Megaard 15 

Tillefoon 4351 
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Aan het einde van de 13de oktober, (het 
is middernacht geweest) snelt een parle
mentair journalist in Den Haag triomfan
telijk naar de telefoon, om aan zijn krant 
het volgende bericht door te geven: ,fiet 
kabinet-Cals is gevallen". Het is het in 
pqe.rmnn^ verschijnende ochtendblad 
,Maas- en Roerbode dat met een wereld-
rïmèur ^aan strijken. Voor Lim 



Eine goje bril, deze van H.C. 

Noe zeen veer teminste good waat veer zègke 

H.C. is al teentalle jaore 't ver-

troewde adres veur eure bril en 

vakkundige veurlichting. 

Biej H.C. wach uch ein uniek 

grote kolleksie glazer en bri l le 

veur jonk en aad en . . . veu eders 

portemenee. Sjtap veur eine goje 

bril en echte servies drek nao 

HÖ7IEN 
Hamsjtraot 38 - Tillef. 04750 - 2255 

GOOI SJTERKE ZJWARTE 

majoos 
OM IN TE SJPRINGE EN TE DANSE 
AAIT DE VASTELAOVEND 
NOE VEUR 3,95 
BIEJ 

1/Vufe-Cox-
marktstraat - roermond 

veer winse Uch vööl lol deez daag! 

D'r zit meziek 

biej PAULIEN 

SJtasieplein 

• 'De 
1 Poort 
1 van 
• Kleef' 

Gaot gerös veur 

Kees nao Hees, 

Daea sjtuurt uch 
toch nao os. 

Jair 
Pallandt 

* 

Zjwamaekerstjraot 20 

Dao weite ze 

waat lekker is! 

Kees -Vès-

Van alles in blik 

Pepierfebriek vreug 
««/ doos veur 
daag en naeh 
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D'N UUL zjwetskammezaol 

Eulalia en Ottokar 
Hit permissie van Veldeke in 't 
Hollands gesjreve. 

Het koude maanlich viel door de 
ruiten van de ziekenkamer waar 
graaf Ottokar aan het bed gezeten 
was van zijn geliefde gravin Eula
lia. Zij zag er pips uit en de dok-
ter kwam drie maal per dag eens 
kijken of zij er nog lag en dat was 
dan per dag 3 maal f 36, — voor 
de sevietes. Maar ze bleef maar 
liggen en de miltesijn die de dok
ter haar had voorgeschreven kon 
niets baten. 
Ottokar had zich de tilleviezie 
aangezet en daar ontwaarde hij 
eensklaps een reklaam die hem 
moed deed grijpen. „Kloosterman 
Pliessezjweit" zag hij; voor alles 
goed, om door te slikken en om 
in te vrijven, egaal waar of het 
iemand feelde; en dadelijk liet hij 
Zjeems, de butler, een krat halen. 
Nauwelijks had Eulalia een fles 
achter haar zjammezetje en had 
Ottokar haar van boven tot onder 
ermee ingesmeerd, of de blos ver
scheen weer op haar konen en ze 
sprong, gelijk ene jonge hinde uit 
haar étui. De dokter werd afge-
tillefoneerd en same ginge zij de 
genezing vieren met een paar 
dobbele Grand Marnier afgerond 
met een fles poef van de weduwe 
Glicot. 

„Das maar wat fijn, die T.V. 
reklaam" sprak Ottokar en nu 
gingen zij eens opletten wat alzo 
nog meer te koop werd aange
boden, want de Kloosterman 
Pliessezjweit had bewezen dat 
wat op het kijkkastje werd aan
geprezen bijzonder goed was. 
Dadelijk wilde Eulalia „Niksaan" 
hebben voor de was mee te doen, 
en de sigaren van de „Doef der 
ganze Welt", „Nogal" voor tegen 
de koppijn, „Drama"-margarien 
voor op de bottram, „Vlaegel-
meister" voor vóór het eten, de 

sigaretten van „Greife lieber zu 
B.H. dan geet de res vanzelfs", 
efeng het werd een hele bestel
ling. En zo werden zij Kloege 
Koenden en alles unter einem 
Dach. 

Zij ledden alleen nog maar op de 
reklaam, want het gezwegel van 
Zonderling, Fietsheuvel, Olijk en 
Algebra, afgewisseld met komi
sche voordrachten van Koek-
mans, daar vonden ze niets aan. 
Maar daar kwam ook wel wat 
zjalleziej bij van de kant van Ot
tokar, omdat hij zelf nog geen 
kans gehad had om voor de T.V. 
te spreken, ofschoon hij toch ook 
lijsttrekker was. Hij had zich 
thuis al flink geoefend en dage
lijks duchtig aan de lijs getrok
ken, hetgeen te prijzen valt voor 
een lijstrekker die het serjeus 
meent. En omdat hij niet voor de 
T.V. kon spreken en zich toch 
aan de kiezers moes laten zien, 
ging hij deze persoonlijk te lijf en 
organiseerde overal vergaderinge. 
Zijn devies was „Vox Populi -
Fox terriër" een kernachtige 
spreuk al had zij niets met kern
wapens vandoen. 
Eulalia vergezelde hem trouw op 
zijn spreekbeurten. Gekleed in 
haar lila bluis en met de haar ge
daan zat zij dan neven hem op het 
podium en schudde hem af en toe 
een glas water in, tenminste zo 
zag het publiek het, maar het was 
ouwe klare, en hoe meer hij sprak 
hoe dikker Eulalia hem in moest 
schudden. Als hij den draad kwijt 
was, zei Eulalia hem voor. 

„Mijn geliefde medeburgers", zo 
sprak hij, Gij zijt tot mijn vreugde 
in groten getale opgekomen om 
mij te horen spreken en das nogal 
glad, want als ik zou fluiten kon-
det gij mij niet verstaan en daar-

(vuiljetdng) 
om zeg ik U dat ik de ware Jacob 
ben om mij naar de Beste Kamer 
te sturen om daar uw belangen 
waar te maken. Het is een schan
daal. Er zijn nog veel meer schan
dalen, maar als ik U die hier alle
maal uit de doeken zou moeten 
doen, kwam ik doeken te kort, en 
gij zult niet willen dat dit tekort 
gevoegd wordt bij de reeds be
staande tekorten. De rokken zijn 
te kort en mijn tijd is te kort, 
overal krijgt gij korting op, er 
zijn lieden die kort van aam zijn, 
dus waar alles te kort is, daar zal 
ik zorgen dat alles langer wordt. 
Ja langer! Langer leven en langer 
dood, langer slapen, langer eten, 
langer in de kroeg, langer op de 
plé, langer procederen, langer ge
zichte, ja, hoe langer hoe langer. 
Klinkt dat niet anders dan alles 
te kort, mijne vrienden? En alles 
doe ik belangeloos in Uw belang. 
W a t kan mij die vijf en twintig 
miei schelen, vrij reizen, vrij klet
sen en vrij vrijen. Niets geef ik 
om dat alles, alleen Uw belangen 
langer te maken dat is mijn doel. 
En dus: Kies mij en gij zult geen 
last meer van mij hebben. Vox 
populi - Fox terriër", ik heb ge
zegd. 

En zo trok graaf Ottokar met 

Eulalia van stad naar dorp en 

omgekeerd en trokken maar lijs. 

Als zij saves moe van het lijstrek-

ken in slaap vielen, droomde Ot

tokar schone dromen. Hij zag zich 

dan als minister met medalies 

omhangen, waar die van d'n 

UUL nog niets bij waren. Hij zag 

zich zelf in zijn droom met een 

schone steek op de kop en met 

een degen omgord. Hij trok de 

(doorlaeze) 
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„Eulalia, Eulalia! I" 

(Zo schreefde Ottokar haar na) 
„Loop niet zo hel van mij eweg, 
Heb gij geen tijd dat gij 't mij 

zeg? 
Waar gaat gij heer zo obstenaat, 
Als gij soms naar de Steenweg 

gaat, 

NaarJANSSENS 
FOURNITURENHUIS, 

Dan blijf ik evel ook niet thuis; 
Want ik wil zien wat gij 

daar koop 
Dat scheelt met zoeken soms 

een hoop." 
„Maak U geen zorg Ottokar-lief, 
Bij JANSSENS vind ik steeds 

gerief." 
„Das waar", sprak Ottokar 

verlich, 
En met een opgeluch gezich, 
Wonk hij haar na, en nij bleef 

Hij wis: in t FOURNITUREN
HUIS 

Eulalia ja altijd slaagde, 
Egaal wat zijn gravin daar 

vraagde. 

Oppe Steenweg no. 11 is dat. 
Bij Janssens-Fourniturenhuis. 

EULALIA (vervolg en sjlot) 

degen en wilde de tekorten kapot 
steken maar stak iederskeer mis; 
hij kreeg het benauwd, zag een 
menigte woedende kiezers op zich 
af komen, die riepen: „Langer! 
Langer steken!" en met een 
schreeuw werd hij wakker. Eula
lia zat al regop en had de krol-
spangen in, het gebit lag op het 
nachskemoodje en zodoende 
draaide Ottokar zich maar weer 
liever om met het risico dat 
de woedende kiezers hem weer te 
lijf zouden kunnen gaan. 

Eulalia maakte zich in deze lijs
trekkerstijd zeer poppelaer en be
mind. Zij ging smorgens bij ver
waarloosde moeders de was doen, 
leerde de armlastige gezinnen hoe 
zij kreeft moesten eten, gaf haar 
bontmantels eweg, kortom zij be
oefende zowat alle werken van 
barmhartigeid, maar toen zij ook 

nog de gevangenen wilde bevrij
den en al een paar tralies had 
doorgezaag in de Pollardstraat, 
zat zij haast zelf in de bak en dat 
was wel wat veel geverg van de 
barmhartigheid. 

Ottokar trok intussen maar lijst 
en schreef kalkletters op de 
grond. Maar och-harm... Toen de 
uitslag bekend werd had hij maar 
twee stemmen. Alleen Eulalia was 
hem trouw gebleven. 
,,Maar das niets" sprak Eulalia, 
waaruit haar zielsadel bleek, ,,ik 
zet een goei tas koffie en wij zul
len nooit vanzeleve meer lijs trek
ken." 

Het klounspakje met de steek en 
de sabel, dat Ottokar zich alvas 
had aangeschaf, deed hij zich met 
Vastelavend aan en zo had hij 
daar zonder twijfel meer succes 
mee als in den Haag. 

Vanaaf1847 

is ter al 

Vastelaovend gevierd 

mit gebeks 

oet de aajste 

bekkerie van 

Remunj 

Geisler 
HAMSJTRAOT 4 

„Anno 1847" 

Mit de Vastelaovend 
gaon alle uule 
nao: 

'De Papegaai' 
H. Geissjtraot 27 

Sjinees- en Indies 

Restaurang 

'KINGWAH' 
Wullem II Singel 90 

Till 3609 
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D'N UUL zjwetskammezaol 

Nuuj geboew 
van de O.V.M. 

De O.V.M, wilt ein nuuj geboew 
gaon zitte, mer det zit haör neet 
glad. 

Eine van de V.V.D. (Ver Veur-
oetzeende Dinkers) kiek bie oet-
zonjering ins neet veuroet mer 
achteroet, en wilt 't zient wete 
van die boewplanne. 
Daorom vreug hae: „Is het Baer 
en Wullem (B. & W . ) bekind 
det me ein zo sjandalig modern 
geboew wilt gaon zitte. En zo 
nae, woorom is haör det neet be
kind?" 

„Wete B. 6 W . waal det det ge
boew gaar en gans neet euver-
ein kump mit de aaj vestingwerke 
die dao vierhongerd jaor geleje 
sjtonge?" 
„Wete B. & W . waal det door 
det nuuj geboew de leste greune 
neet meer dao ter plaatse toet 
zien rech kump?" 
„Es zie det waal weten, woorom 
sjtaeke zie dao dan neet ein 
sjtekske veur?" 

,Konne B. & W . neet zorge det 
dao ein geboew kump det euver-
ein sjtump mit de aaj moere, het 
Sjipperswelke en de Peddepool?" 
„Zo jao, is B. & W . dan bereid 
om de aaj petrollampe aan det 
nuuj geboew te laote aanbringe?" 
„Is B. & W . bereid om het hiej-
onger sjtaonde plan, es meer 
euvereinkommend mit d'n tied 
van Ernst Casimir, zaliger, es al-
gemein gewins te doon oetveure?" 

VEUR LEKKER HÉPKES 

NAO: 

Restaurang 

SOMERS 

IN DE SJTEEG 

Laot uch biej 
angere neet betoepe, 
kom bie os 

CT^O c$n nin n$n c£n <*9*> <*$"> «$*> <*<*> «V> »9*> 

Bookhanjel 

Willens 
i+fpa <*$%> C*$*J t#$« c«^w O $ * J c*$*> C*$*J oJ*> t*J*J v>$*> 

Sjteinwaeg 23 

Aansjtaonde 

bookbesjpraeking 

W a a t zol d'r gebeure es veer zo 
eine UUL wie ger 'm noe aan het 
laeze zeet veur ein besjpraeking 
opsjtuurde nao de Hollandse 
gezet „De Tijd". De redaktie zól, 
zo sjtelle veer ós veur, D'N UUL 
trok sjture nao heure Limbörgse 
riddakteur. Dit is de heer C. B., 
ein grote figuur op vastelaoves-
gebied. Dae zöl in zien sjrief-
mesjien kroepe en zo ongeveer 
het volgende krejere: 
„Van het Vastelaovesgezelsjap 
D'n UUL uit Roermond ontvin
gen wij ter bespreking het 
Zjwetskammesaol van dit gezel
schap. W e kunnen kort zijn. Uit 
Roermond kan maar moeilijk iets 
goeds komen. Bedenk: Drs. Jo 
Hansen komt uit Roermond, Drs. 
Fons Neu komt uit Roermond en 
Pierre Cnoops komt weliswaar 
uit Maasbracht, maar dat ligt 
vlak bij Roermond. De oplettende 
lezer zal het duidelijk zijn: het 
krantje is waardeloos. W e kun
nen er niet over jubelen. Trou
wens: wat is een jubel waard op 
Carnavalsgebied. , 

C.B. 

kanker 

DE KWAOL 

kankere 

DE KWAL 

VAN 

VAN 

GANS 

GANS 

EIN 

EIN 

VOLK 

VOLK 

gans 

Remunj 

geine 

stjandj! 
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D'N UUL zjwetskammezaol 

Veurdet d'r waerde oetgerope is Prins Thom I geruume tied ongergedaoke ge-
waes. Nao eers noe bekind weurd, haet d'r toen eine sjriftelikke kursus gevolg 
„Wiej waer ich Prins in ellef lesse mit es premie het book „Gids veur Vaste-
laovend vierend Nederlandj" en het portret van eure vruntelikke leraar". Thom 
haet deze kursus mit good gevolg gevolg en auch het praktiese deil good gemaak. 
Det waas ein reis nao Ingeandj, het vaderlandj van de monarchistische dimme-
kratie wo genög opgeruumde prinse zeen om de kuns van aaf te kieke. O p de 
foto Prins Thom I in gezelsjap van ziene veurganger Tim I. Het duo TIMTOM 
weurd gesjapperoneerd door Thei de Weerd en mit heur drieje drinke ze zich in 
ein tiepisch Ingelse omgaeving ein potje tiepisch ongergekeuld Brits Beer waat 
BEST is. Proos! Ein sjoon gezich ze zo röstig te zeen zitte. 

en 't glaiske det geer 

thoes wilt drinke . . . 

daoveur zolt geer aan 

parren 
dinke ! ! 

Hamsjtraot 46 - Remunj 

Laevedelol! 

natuurlek drejje 
veer oos vastelaoves-
leedjes op eine 
bendrecordervan: 

REMUNJ PANNINGE — VENRAOY 

sauCü'sjes 

borrelhApjes 

woRstebreudjes 

eN 
gebAk 

Vers 

vAn 

LOVEN 
ónger aan de Mert 

22 



mnwiu 
8 + q9 93VMNI31fS 

nuonnr 
do>| ajna do ipno 

•iaa6 4ODI(S 'iqoij 

uaaza6 luauiiiiosso 

so jaa6 sg 

Höb geer gaer ein flaetje 

Kóm zellef of sjtuur 't maedje 

Noa 't BERGSKE biej de bekker 

Dao zeen ze toch zo lekker. 

H. Thomassen-Deckers 

VORSTELIKE TAPIJTE 

KOUPT GEER 'T BESTE 

BIEJ DE 

TAPIJTKEUNINGE 

van 
Rey 

HAMSJTRAOT 

Veur 

GAZELLE en PEUGEOT-fietse 

Veur 

KWALITEIT en SERVICE 

Fa. Zwanenberg 
REMUNJ 

Wirk Uch hogerop 
mit aerdgaas 
om te ontploffe 



KOFFIE 
>THEE 

BACO 
^ v \ yJWW 

met volle teugen genieten 

VEUR GOOI 
ZJWITSERSE 
HORLOZJES en 
SJIEKE RING 

H. ENGELS 
taegeneuver de 

Munsterbaog 
Hamsjtraot 40a 

Jac. Hey nen 
Weuninginrichting - gamesaörderiej 
veur matrasse - linoleum- gerdiene 
vanaaf vreuger al op de Krankewal 4a 
(hit noe Minderbroederssingel) 

Wis geer dèt 

Hotel 
De 

Toerist 

de sjoonste kamers 

(auch broedskamers) 

haet? 

Komt mér ins kieke! 

SJUITEBERG 65 

Veur alles waat tik en 

blink 

THEI 
GELLINGS 

Achter Kloosterwandj. 19 

Neet naeve V. en D. 
weg te houwe 
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Mit dees daag 
neet vergaete 

't Munsterhof 
Munsterplein 

dao kans-te fijn aete! 

Veur 

PEUGEOT 

MOBYLETTE E.E.G. 

en SOLEX 

Fa. Zwanenberg 
REMUNJ 

Veur alle vleis en vleiswaar 
nao 

Hammes 
i<n c*9n »?« o?*> E*?o a$n c*$*ï CT^TI t»f*i t*$« afyn 

OP DE SJTEINWAEG 

Krieg uch de waore 

Krieg uch de klaore 

Krieg uch get fiens biej 

KRIEGER 
op de Sjteinwaeg 6a 

Mót geer get koupe 
In ketoen, wol of liene 
Gaot dan eers nao 

Kardurk-
Gramtinne 

't Adres veur weinig geldj, 
gooi waar! 

Neersjtraot 2 - Wes 

Ger kint 't Uch zo gek neet 
dinke of veer höbbe ein kedo 
daoveur. 

AR 
TIS 
Tl 
KA 

Onger aan de Mert 3 

Waem dees daag zeuk, kint de PAERSSJTAL neet 

Want waem de PAERSSJTAL kint zeuk neet. 

De Paerssjtal en Kef ee Heinsberg 
't trefpuntj wo eederein eederein kint. 

Veur ei good book 
sjlaag geer altied biej 

bookhanjel 
janssens 
Sjoemaekerssjtraot 1 toet 3 

Modelsjlechterie 

Fr.Pauli 
Sjuiteberg 51 

Miei 
Hawinkels 

i/} j& 

TILL. 2998 

van BRAGT 
Neersjtraot 17 

veur Doot 't Zelf. 

Glaas, verref en behang. 
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wees happy met Pepsi 

" i n Nederland gebotteld 
met licentie van Pepsi-Cola Company, New York, 

door de Vrumona Fabrieken - Bunnik. 

PEPSI-COLA 

Mit of zónger kater 

Sjiaot mit carneval geine flater 

Gaot biej BREUER kieke, 

Dao ligk genóg waat uch zal 

lieke! 

Breuer 
HAMSJTRAOT 23 

ONMISBAAR 
MITDEVASTELAOVEND! 

Spalttabletten 
taege de koppien van de 
volgende daag 
Entosorbine-tablette 
genaeze derm-gerómmel, 
kater enz. 
Rheila's 
veur kaele wie 
sjoerpepier 

DREUGISTERIE EVERS 
SJTASIEPLEIN 16 REMUNJ 

Vun geer ins gezellig 
mit de bel gooje? 
Kom dan biej 

Royal 
Op de 
SJONKSJTRAOT26a 
nao de kaegelbane. 

Café 

De Tramhalte 

Sjtasieplein 

Hanebar 
annex 

AUTOMATIEKBEDRIEVE 

Bekkersjtraot 

3832 

Veldjsjtraot 
Tillefoon 
5205 

Baeter 

eine uul 

in de hand) 

es teen 

in de rök ! 
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Es de dames nao de bal wille goan 
Höbbe veer krèms, lipstiks, augesjaduw, mascaras, gooie 
haorlakke en spul veur de haor te kleure. 
En veur de here: aftershave en lotion. 
Later, nao de kater, wo veer auch genog veur höbbe, beginne 
veer aan de sjoonmaak, en dan levere veer uch 't behang 
en de verf. Dan nao: 

Heuvelmans, drogisterien 
Onger aan de Mert 12 en in de Kon. Reg. laan 49 
achter de tunnel. 

In Remunj wes 

waerd geer nooit gef les 

Veur Eur complete 
Weuninginrichting 

'Brons Eiken' 
Meer d a n . . 
250 kamers 

Onger aan de Mert 5-7 
en Mert 14 

Auch veur 
vastelaoves-gekkinnen 

SALON TRANCINE' 
Bekkersjtraot - Tillefoon 4424 

Veur greunte en fien fruit 

Veur opgemaakde fruitmanje 

Veur kranke en gezónje 

In edere pries, is het adres 

WILLEMS 
VELING 
Neersjtraot 25 

Tillefoon 2425 

Veur apart 
kunsgerei noa 

J. Soent jens 
catyn t*4*> c&r> c*J»ï <*$*> «*?*ï <*?« ï*fcn «*?*» »$*> <*$n 

BRUGSJTRAOT12 

REMUNJ - TILL 3242 

OETDEUK- EN 

SJPUITBEDRIEF 

Lamers 
Veursjtad Remunj 
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Veur alle 

sjportartikele 
en 

f ten laerware 
nao 

vandenBergh 
BRöKSJTRAOT 7-9 — REMUNJ 

Veur trouwpartieje, 

begrafenisse 

en toerbösse veur 

binne- en boetelandj 

Firma Gebr. op het Broek 
WERF9en l la 

R E M U N J 

Auch veur boetelandse reize mit ein toeringker 

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 baeter klèdjes. 

tel: 2083 

De gezellige bar 

Scotch 
Inn 
Sjuiteberg 45a 

is „ I N " 

Veural mit de 
Vastelaovend! 

Good beer — Prima soep 

e*|*i c*fn nf«ï e*tn «$*> <>9*> 

Véür de Vastelaovend 

verkoupe veer: 

Dames deux-pièces 

Pullovers, Veste. 

Kienjerkleijer. 

Danaó auch weer 

Stark 
REMUNJ 

"J" "J»> "J«> <̂ «> n ju u jo 
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Aondfity 
Det zeen pas pakker! 

Zitte wie gegaote 

en zeen van maorwerk 

neet te ongersjeije. 

Geer mót ins kieke 

oet waatveur ei groot 

assortiment geer kint keeze! 

Haofleveranseer 
van Dn Uul 

j f lut wHr • • • • • 

Grootste speciaalzaak va 
in heren- jongensk< 

ou is 
anssens 

n Midden-Limburg 
jnfektie en modes. 

M.Janssen-
Berkenfeld 

Tillefoon 3030 - Hamsjtraot 29 

Het fruit- en delikatessehoes wie gein anger. 

Euveral bekind sjpesjalis in 't opmake 

van fruitmenj. 

VEUR 

SIMCA 

DODGE 

van Horne 
Sjuitebergl9 - TM. 2625 

PLYMOUTH 

CHRYSLER 

Rouk geer auch al 

UPPER 
TEN 

in eur piep? 

Allein te kriege 

biej 

KEMMELINGS 
Kers jtóff els jtraot 16 
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Auch nao de vastelaovend gaon veer veur ei lekker 
glaeske beer nao café 

WILLEMS
SNIJDERS 
vreuger Willems-Mackendas 

Nuuje Boelvaar 

Mit apaarte vergaderzaal 

ALLES VOOR ENEN GOEIEN VASTENAVOND! 

Franjele in wol en zij, 20 cm lang, nylong, ook in 
GOUD en ZILVER, franjele met bolletjes, alderlei soor
ten bont, galon, pompons, kraaltjes, pailetten en 
steentjes. Gouden tressen en kwasten. 

Modehuis De Kroon 
St. Christoffelstraat 11, Roermond. 
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G& 
Boew- en Tummerbedrief 
Remunj - Nassausjtraot 102 Till. 2737 

de bol nog zeen? 

DeAmstel-club... 
ZJWARTBROOKPLEIN 8 

Hèt trefpuntj 
veur de gezellige 

RIEN BERGERS Vastelaovesviering 

Wo me zuut ein prachtige 

lamp, kint me zègke: 

Die kump oet de 

SJPESJAALZAAK van 

Heister-
kamp 

Sjoemaekerssjtraot 

Hook Munstersjtraot 

Til. 5666 - Remunj 



D'N UUL zjwetskammezaol 

Baove en önger 
Twee Remunjse figure, josef en 
Janne kwame op hetzelfde oer in 
de zelfde kamer in hetzelfde 
krankehoes te ligke. W i e ze alle
bei haör eige bed ins hadde ge
probeerd of het zich auch zaach 
loog, sjtönge ze op öm de kamer 
ins te verkinne. Terwiel ze dao 
Hot op mit bezig ware kwaam 
eine van de broeders ins kieke 
waat de patiënte aan het oet-
sjpoke ware. Toen zach Josef: 
,,Broeder, waat mót det toch mit 
die hanjdeuk, die hiej hangen?" -
„Höbbe ze Uch det neet gezach? 

vroog de broeder. ,,Mer nae" 
zach Josef. „Nemes haet ös get 
gezach". „Ha kiek" zag de broe
der, „Dan zal ich Uch det ins 
oetligke. Kiek here, deze grote 
hanjdook is veur baove en dae 
kleine hiej is veur beneden". Josef 
begös te lache. „Broeder" zag d'r, 
„Ger meint toch neet serieus det 
veur es ver os gewasse höbbe, 
mit dae grote hanjdook nao baove 
marsjere en dan weer helemaol 
nao önger mit dae kleine!" Noe 
mös auch de broeder lache. „Zo 
bedoel ich det neet" zach d'r. 

„Ich bedoel zo: dae grote dook is 
veur het baovelichaam en dae 
kleine is veur het öngerlief". 
Toen trok Josef, dae oetmuntend 
kös toneelsjpele ein gezich, dat 
Charles Leughton en auch Sïr 
Lerang Oliver h'm neet zolle 
höbbe kinnen naodoon en zach 
d'r zo grandioos: ,,Ao, noe geit 
mich ein leeg op" - „Potstausend" 
lachde de broeder, „Det vinj ich 
ein gooj Witz waat ger mich dao 
zag, det höb ich noch nooit mit 
gemaak!" 

dao los 

ïch soep van 
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D'N UUL zjwetskammezaol 

Mn ajtad teil EfJV tcaere 

De Fuseliers 
Remunjs 
iiiinjste vereniging 

Noch juus veurdet decs gezet op 
de pers ging krege veer ein be-
langriek berich. Eigelik waas dit 
berich al te laat, maar omdet de 
drökker es aad Prins auch noch 
ins mit wilt kakele, leet d'r sebiet 
de perse sjtop zitte, omdat d'r dit 
berich toch neet wol misse want 
angers hat 't morge natuurlik 
toch weer in Tante Bet gesjaon. 
Remunj krieg ein nuuj vereniging, 
die de FUSELIERS geit heite. 
DE FUSELIERS mot neet waere 
gezeen es eine Sjpaarkas van 
Kefé Füsershaof in Neel, maar 
meer es ein genootsjap van men, 
die alles wille fusere in Remunj. 
Die zich ergere aan te vaöl ver-
eniginge en klups. De liefsjpreuk 
van de FUSELIERS is: „Van al
les ein. Te veul is neet good." 
In de sjtatute van de nuuj klup 
sjteit o.m. det de leje nörges lid 
van moge zeen, zich nörges aktief 
mit moge bemeuje, nörges get van 
aaf moge weite en det ze gein ge
leigenheid veurbiej moge laote 
gaon om euver de doelsjtellinge 
van DE FUSELIERS te sjpraeke. 
De FUSELIERS höbbe ein jaor-
plan, det zich mit de volgende 
fusies geit bezig haaje: 

Nautilus-Maas en Roer 
Toelichting: Het is ein sjanj det 
d'r twee persies dezelfde vereni-
ginge naeve ein motte ligke. Alle
bei) ein klubhoes, allebeij ein ter
ras, allebeij nieks es sjeep en alle
beij ruumte tekort aan het water. 
Es ze biejein kwame, kwaam d'r 
netuurlijk geine maeter meer 
plaats aan het water, maar hup -
FUSERE. 

(doorlaexe) 

.A. 

Aannaemingsbedrief 

J.H. Mint jensN.V 
Broekhin7 - Remunj - Til. 04750-5051 

-^r 

Veer neije 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 OTJoepStraus 
DE SJNIEDERS VAN DE BEKKERSJTRAOT 6 

33 



D'N UUL zjwetskammezaol 

R.F.C. - Sjwif (sjlot) 

Toelichting: Ein sjanj det d'r in 
zo'n klein sjtedje twee voetbal-
klups motte zeen. Worum neet 
langs de waeg van ein fusie aan 
ein betaalde voetbalklup de kans 
gegaeve om in een paar jaor op 
de fles te gaon: FUSERE. 

R.Z. - R.R.B. 
Toelichting: Dees twee motte 
zeker biejein. Ein groot sjendaal 
van die twee öm op dezelfde mid-
daag heur klupwedstrieje te haaje. 
Dit hadde ze same motte doon in 
eine basseng, dan hadde ze baove 
en öngerein kinne sjwumme. 
FUSERE. 

Zjwangere Gym Klups -
Olympia 
Toelichting: Wöröm kinne de 
dames van de Zjwangere Gym 
Klups in Remunj neet lid waere 
van Olympia. Olympia haet toch 
zovaöl méér te beje. Hoe dörf m'n 
't om boete Olympia öm gymna-
sjtiek te make. FUSERE. 

Uul,-Kakatoes,-Muus-
Katers - Hagedisse -
Nachtigale - Koelbertus 
Toelichting: Hiej höbbe ver gein 
waörd meer. Sjteun het „Apostel-
laat der Hereniging" van Ome 
Teng (kiek örges angers in dees 
gezet). FUSERE. 
Fusere dus. Fusere en nog ins 
fusere. Nemes haet rech op ein 
eige besjtaon - gein ein klup haet 
rech op privacy. Doezendj onbe
nullige zeen noe al lid gewaore 
van DE FUSELIERS. Remunjse 
vereniginge, let op eur zaak. Gooj 
de klómmel biejein. Fusere, fusere 
en nog ins fusere. 
DE FUSELIERS kint het nieks 
sjille. 
W a n t völges de sjtatute moge ze 
gein ein vereniging höbbe öm lid 
van te zeen. Gein ein klup om van 
te haaje. 
Ze moge allein maar kletse! 

Biej deez daag vol joeks en lol 
haet me zo ein fotorulke vol 
mer noe '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 euch maar eine goje raod 
Det geer dan veur eine Henzo-album goat 

Mit 

Mercedes 
veul genot en weinig pech. 
Sjnelheid en veiligheid 

oppe waig 

N.V. REVISIE- EN OTOBEDRIEF 

GERAEDTS 

Till.' 

04750-5656 

...in Café Nationaal... 

ein kómp sjnert en ein good glaas beer 

HAMSJTRAOT32 
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D'N UUL miense en dinger 

HARRY BONNÉ; 
toet ziene nek in de meziek 

Waem mit Harry Bonné euver 
meziek sjprik, is bie Ooi nog neet 
euver. Harry Bonné zit toet aan 
ziene nek in de meziek; 't is neet 
allein zien vak, mer auch zien 
laeve. Harry Bonné (40) kint 
neet zonger meziek. Det is ein 
gelök, neet allein veur Harry 
Bonné zelf, maar auch veur anger 
miense die van meziek haaje. 
Bonné's meziek brink vaöl luuj 
plezeer. Veural mit Vastelao-
vend. Harry Bonné, gebaore in 
Bunde, meziekmaker en taeges-
waordig es ammezeerder in ver-
sjillende drankbedrieve de piano, 
't orgel of de kwetjsbuujel be-
sjpelend, is veural taege de Vas-
telaovend ein biezonjer populair 
feguur. De raeje? Harry Bonné 
maak en zink Vastelaovesmeziek 
die neet allein klink es ein klok, 
maar die auch de Vastelaoves-
gekke in de juuste sjtumming 
brink. 

Harry Bonné is mit zien Carna
valsschlagers al dök in de prieze 
gevalle. Neet allein in Remunj, 
maar auch in anger Limburgse 
plaatse. Ein dozien grammofoon-
plate getuuge van zien meziekale 
sucsesse. W a a t vindj Harry Bon
né de veurnaamste eis woaaan 
ein Vastelaovesleedje mot vol-
doon? ,,Eine schlager hoof maar 
ein dink: hae mot kantj noch wal 

rake. Det is wirkelik 't veur
naamste. Verder mot den teks 
netuurlik humoristisch zeen, vol 
zelfsjpot. Zo'n Vastelaovesleed 
mot eigelik de draak sjtaeke mit 
alles en ederein, maar alles mot 
vanzelf spjrekend eine grondj 
höbbe", vertelt Harry Bonné, 
wobie zien word vergezeld gaon 
van ermgebare, van dök opstaon 
en op en neer door de kamer 
laupe en zinge. 

W i e kump hae aan 't idee, 't 
motief van ein leedje? „Och, det 
is gans versjillend. Dit keer 

kwaam ik op eine aovend de 
Baar binne en zeen dao eine 
miens aan de gaam stjaon dae al 
aan zien twjintigste glaas beer 
waas - vertelde den ober. Ich 
gaon nao det drankorgel toe en 
zek taege dae kaerel: maar 
gooien heer, wo laot geer det al-
lemaol? Och, zaet-ter, dao lös 
ich soep van. En opins höb ich 
dan de teks in miene kop. De 
meziek kump later waal, det is 
niet zo meuelik." 
Harry Bonné is eine gezellige 
praoter. Op ein gegaeve moment 
duit hae aan eine waterval dinke. 
„Wit ze wo ich mich dök aan 
erger"?, vreug t'r. Ich weit 't 
neet, maar Harry lik 't mich effe 
oet. „De meiste miense zegke al-
tied, det de Vastelaovesleedjeis 
van Venlo vaöl baeter zeen dan 
die van anger Limburgse plaatse 
en veural baeter dan die van 
Remunj. Det is pertinent neet 
waor, en det mein ich wirkelik. 
'T innige verschil tussen de Ven-
lose schlagers en die angere be-
steit hie-oet, det Venlo vaöl 
zakelikker is. Dao gooie ze die 
leedjes al maondje veur de Vas-
teloavend op de plaat, zodet die 
leedjes al heel lang veur Carna
val euveral te höre zeen en eder-
een de teks en de wies oet ziene 
kop kint. Maar baeter zeen ze 
ech neet, naem det noe maar van 
mich aan." 
Wanneer Harry Bonné euver 
meziek sjprik, dan zit-ter op ziene 
praotsjtool, want van meziek, dao 
lös Harry Bonné soep van... 

Herbaore 

Harmonie 
Paviljoen 

4 

Middelpuntj 

van de Remunjse Vastelaovend 

Nuuje - verwermde -

gezellige zaal 

Dir. P. H. VAN DER MEER 
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D'N UUL wo, waat, waem 

REMUNJSE VASTELAOVES-SCHLAGER 1967 

Dao lös ich soep van. . . 
Teks en meziek: Harry Bonnéé 

Refrein: Dao lös ich soep van, 
Eine grote teijer soep van, 
Dao kinse mich al is et midde in de nach 
Veur wakker make. 
Dao lös ich soep van, 
Eine grote teijer soep van! 
Es ich lekker zeen en es ich maag, 
Sjlök ich de ganse daag! 

Vers 1: Ome Sjra ging mit vacansie 
Nao 't Sjpagettielandj, 
Noe haet ter aan det aete 
Zien hert verpandj. 
Tante Fien die löp te sjèlje 
Dae van mich is gek! 
Ich krieg dae teijer pemele, 
Neet door miene nek; 
Dan vaeg hae zich de mondj aaf, 
Vreug de tweede keer: 
Fien et waas zo lekker, 
Höbste nog get meer! 

Vers 2: Zondigs morge gaon ich altied 
Ins nao Haarie toe, 
En drink mich dao ein dröpke 
Mit ome Loe. 
Dae hilt zich aan et pitse 
Waal ein ganse fles; 
Dan sjtikter zich veur ongerwaeg 
Nog ein in de tes. 
Hae haet consèr gegaeve 
Baove op 't kios 
In zien erm et fleske 
Zong der waat ter kos! 
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Waat t'r te doon is: 
ZAOTERDAAG 4 FIBBERWARIE: 

3 OERE 33: Taege deze tied zal Prins Carnaval 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, Kaketoesen Katers. 
De Prins zal óntvange waere door de Hoog Men van 't Sjpaor. 
Eine versjlaaggaever van d'n Uul zal TIch det allemaol via de 
mikrefoon vertèlle, 
4 OERE 11: Mit meziek van de Keuninkleke Hermenie en anger 
Vastelaoves Kepelle trek de Prins en Zie gevolg dan euver 't 
Sjtasieplein, Hamsjtraot, 't Munsterplein, de Sjteinwaeg, de Ver-
kesmert en de Mert nao 't Sjtadhoes. 
4 OERE 33: Offesjeel Insjtallasie van de Prins. 
Aartraeje van de Gemeinteraod. Euvergaeve van de sjleutels van 
de sjtad aan de Prins. Daonao geit de Gemeinteraod veur veer 
daag mit fekansie. 
6 OERE 11: Börgemeister en Sjaepe bringe ein taegebezeuk in 't 
Uulepelies. 
8 OERE 33: Geit 't nao de bel van de P.T.T. ~ R.F.C. en van de 
Keuninkleke Hermenie. 

ZÓNDAAG: 5 FIBBERWARIE: 

3 OERE 11: Groten optocht van waal doezendj Uulskuukskes. 
6 OERE 11: Prins Carnaval hilt reseptie in 't Uulepelies. 
8 OERE 33: Bezeuk aan versjillende bel en kefees. 

MAONDAAG 6 FIBBERWARIE: 

9 OERE 11: Wie 't meugelek is, sjnap geinemiens. Heel het Uule-
gezelsjap geit nao 't sannetorium in Haör óm auch de kranke ei 
bietje vastelaoveswermte te bringe. Dit jaor gebeurt det veur de 
tjwintigste keer. 
I OERE 11: Opsjtèlle van de Grote Vastelaoves-optocht op de 
Krankewal. Om 2 oere 11 begint-er te trèkke. 

DINSDAAG 7 FIBBERWARIE: 
3 OERE 11: Vanaaf 't Uulepelies trek de ganse bubs nao de Werf 
veur 't Bacchusdrieve. Van de Sjteine Brok waerd Bacchus de Roer 
in gedreve es simbolies besjloet van de Vastelaovend. 
5 OERE 33: Bezeuk aan de kienjer van de Sjteine Trappe. 
8 OERE 33: Bezeuk aan inkel kefees. 
II OERE 11: Offesjeel sjloeting van de Vastelaovend in 't Uule
pelies. 

Veur alle 

SJPORTARTIKELEN 

sport 

shoes 
Bergske 14-20 

ROERMOND 

Fa. Jos. 
v. Kessel 

VEUR BLOME 

AAJE BOELVAAR 



Vastelaovesgezelsjap Dn Uul 
Remunj -1967 
VORS: REIN PIJLS 

Ere-Prizzident van D'n Uul 
Prins van Remunj in 1946 

PRINS: 
THOM HOOFWIJK 

MINISTERS VAN DE VORS: 
Guus Smeets, Pierre Engelen, drs. Jo Hansen 

Thei Vaessen 

RAOD VAN ELLEF: 
Veurzitter 
Algemeine zake 
Penningmeister 
Boetelandse zake 
Binnelandse zake 
Verdeidiging 
Quartiermeister 
Proviantmeister 
Publiciteit 
Protokol 
Verveurzake 
Embassadaör 

DAMES-
Kommandante: 
Leje: 
Els Helgers 
Corry Helgers 
Kitty Hendriks 
Liselot Masolijn 
Conny v. Melick 

Hans Ebus 
Piet Minten 
Thom Hoofwijk 
Loek Hendriks 
Jo Minten 
Thei de Weerd 
Hans van Binsbergen 
Jo Roubroeks 
Jan van Rey 

Hans Cremers 

GARDE: 
Mary Waayen 

Leny Schouwenberg 
Marian de Groot 
Mary Joosten 
Gerrie Smeets 
Eveline Kitslaar 

PRINSE-KEPEL: 
Marcel Wingens (Porte Drapeau) 

G. Puts Th. Walschot 
J. Berden J. Claessen 
j . Smeets f. Mooren 
J. Waeyen f. Withoot 
G. Bomers L. Sentjes 
H. Wevers f. Schoonheüa 
H. Schoenmakers 

TECHNIESSE REMISSIE: 
Piet Kessels, Thei Mertens, Harrie Klein 

HOFFOTOGRAVE 
Joep Korfmacher, Hans van Binsbergen 

HOFKWAFFEUR: 
Jo Minten 

HOFSJILDERS: 
Dolf Wong Lun Hing, Winand Tönissen 

HOFSJMEED VAN D'N UUL 
Thom Janssen 

Mit al Eur Verprobleme nao: 

v.Eyndhoven's 

verfindustrie 
Sjuiteberg 20 - Remunj 

Want geer wit 't -

v. Eyndhoven haet 't. 
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D'N UUL wo - waat - waem 

D e Hoogs-( 
GROOTMEISTERS VAN D'N UUL: 

1937 Thei I 

1938 Thuur I 
1939 Maan I 
1946 Rein I 

1947 Guus I 

194S Zjaen I 

1949 Harry I 

1950 Harry II 
1951 Sjaak I 

1953 Wim I 
1954 Twan I 

1955 Miei I 
1956 Mathieu I 

1957 Richard I 

195S Zjaen II 

1959 Sjaak 0 

De Aad'Prinse: 

Mr. Th. van Geldrop 

Arth. Schreurs 
Em. v. d. Broek 
Rein Pijls 

Aug. Odekerken 

Mr. Eug. Geradts 

Mr. H. Swagten 

H. Nederveen 
J. Hosselet 

W. Crijns 

A. van Bergen 

E. Gabriëls 
M. Janssen 

R.leHaen 

Eug. v. Waegeningh 

J. van Rey 

KOMMANDAÖRS IN DE ORDE VAN 

1960 Harie III 

1961 Thei II 

1962 Rein II 

1963 Bert I 
1964 Jan I 
1965 Thijs I 

1966 Tim I 

VORS LOWIE: 

De Aad-Prinse: 

H.Bak 
Th.Kohl 

R. Creemers 

B. Bles 

J. Laugs 
Th. Bingen 
H. Timmermans 

xedikkereerde 
GROOTMEISTERS VAN D'N UUL: 

De Here: 

Mr. Paul Geradts Dr. Ir. H. Hartman 
J. Berger ^ Mr. R. Höppener 
H. Loontjes P. v. Crugten 
H. v. Appeven ^ J. Janssens 
G. Smeets Dr. Y. N. Oosterbaan 
H. Rademaekers Jo Hansen 
Mr. Dr. R. Geuljans E. Cartigny 
A. Schrijnen Mr. R. J. van Boven 
P. Engelen » K . v. Laer 
Th. Reynaerdts Th. Bingen 
W. Sampers L. Janssens 
J. Cartigny P. Tummers 

o^ F. Alers R. Thomassen 
Th. Vaessen J. Claessens* 
R. Smeets Sjra Puts 

Sjtraotverke van d'n Uul: Thijs Bingen 

Grötste sjtraotverke van d'n Uult Rein Pijls 

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

EREDAMES VAN D'N UUL: 

Mevrouw Crijns-Mestrom 
Mevrouw Engelen-Beiten 
Mevrouw Höppener-Raymakers 
Mevrouw Meisters-Ubben 
Mevrouw Pijls-Vanderheyden 
Mevrouw Rademaekers-Tonnaer 
Mevrouw Smeets-Welters 
Mevrouw Tummers-Meisters 
Mevrouw Vaessen-Stoffels 
Mevrouw Woltering-van den Broek 
Mevrouw v. d. Hcuvel-Sillen 
Mevrouw v. d. Bergh-Bierbaum 
Mevrouw Alers-Manders 
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V/eurdet de sjtorm losbrik: 

grote drökte 
Juus omdet het Vastelaovessei-
zoen zo ineingepers is dit jaor 
haet D'n Uul ein biezonjer drök 
program aaf te wirke. W a a t deej 
en waat haet D'n Uul dit jaor te 
doon? 

7 jannewarie waerde de Prins 
oetgerope. 

9 jannewarie ging het heel ge
zelsjap nao Weert veur ein 
vrundjsjapsbezeuk biej de 
Rogstaekers. 

13 jannewarie weer internasjo-
naal betrikkinge. Deze keer 
ging het nao de vleegbasis 
Deele wo de Uul ze knap 
zoog vleege. 

14 jannewarie het Aad Prinse
bal en waat d'r dao nao te 
doon is leut zich lastig van 
daag toet daag en van oer 
toet oer besjrieve, het is te 
vaöl om op te neume. Ein 
boetelandjese reis nao Pruu-
ses (Bocholt) en de daag 
drop de eige Bontje Aovend. 
Bezeuke aan *de jubilerende 
Bacchus Club, aan de bel van 
de kaegeleers, Mannekoor, 
Sjwif, de Sjteegh, de Pliese, 
All Right en alles waat der 
onaangemeldj tösse kump. 
W a a t d'r onverwachs tösse 
kump is neet het minste en 
det is jaomer. W a n t zo es 
biej eder groot dink (es eine 
Vastelaovend), det oet ein 
hele riej van ongerdeile be-
sjteit, oet eine hele houp be-
waeginge van eine tamelik 
grote troep luuj, is het 't 
sjoonste es alle bewaeginge 
van te veure bekind zeen. 
D'n Uul kump veul lever nao 
eure bal es ger det driej wae-
ke teveure aanvraog es de 
daag der veur. Es ger gaer 
hob det D'n Uul kump en ger 
zegk nieks dan kump der neet 
- hae kint nl. neet ruuke waat 
geer gaer höb. Aan deze wie-
ze raod zolt ger veur dit jaor 
waal weinig hobbe - veur ein 
anger misjiens zovaöl te meer. 

Lekker aefe Gezelligheid 

,Old Dutch" 
de bèkker oet de Sjteeg 

! GLAESKE OP, LAOT UCH RIEJE ! 

Riejeksames Vergaderinge 

AfCoffsetdrökkerie 

REMUNJ 

Zjwamaekers jtraot 16 

ZITTERD 

Wilhelminasjtraot 57 

In 

'Jantjes Blokhut' 
is et altied gezellig. 
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D'N UUL miense en dinger 
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Beware waat ver höbbe, vasligke 
veur de toekoms; det is de zin 
van de nuuj rubriek Miense en 
Dinger. W o kinne ver baeter mit 
beginne es mit ein saluut aan de 
leef maedjes van de Garde. Ze 
gaeve vorm aan de komplete idee 

van de rubriek; het zeen Miense 
en flotte Dinger! 

Dees maedjes zolle zich mit Vas-
telaovend op ein geweldige ma-
neer gaon waere. Ze drejje vol
op mit in ein euverlaje program -
en wie! Altied opgewek, bliej en 

lachend. Heur name zeen urges 
angers in dit blaad vasgelach. 
Dit zeen de gezichskes achter de 
name. De Garde diej nooit sjneu-
velt, diej paol hilt toet 't les en 
daobiej altied charmant en in 
sjtiel blief. Zo zeen ze Vastelao-
vend op zien bes. Saluut - en os 

Zeetwies! 

Gaot nao 't 

Uule 
Pelies 

Dao is sjmorges, 

sjmiddaags, saoves en 

sjnachs altied 

get te doon. 

Daoisde„KLOE" 

van de Vastelaovend 

In 't Paradijs. 
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Remunj lös d'r soep van... 
Grote kaetels van dees soep haet VEITH's MUSICA 
veur uch klaor sjtaon. 

De Karnevalsplaat 
„Dao lös ich soep van" 
„D'n Uul" 
is biej os te kriege veur VEER gulde en ei kwartje. 
Veur get meer kwartjes höbbe veer heel veul grote 
sjieve mit allerhand Karnevalsschlagers. 

VEITH's MUSICA 

I 
i 
i 

HAMSJTRAOT 28 REMUNJ 

' » . 

DIPL®MAT 
de meest gebruikte schoolvulpen 

Eedere wieze Uul 

Sjrief mit ein 

diploma t 
Völpen of Balpen 

Garage 
Engelen 

Verkoup van alle Renault auto's 
Ripperasie van alle anger auto's 

TILLEFOON 5541 (3 liene) 
Oranjelaan 10 

Uule-reklaam 
is neet 
te vervange. 

kint geer neet 
misse, 
gein jaor! 



Prinse van vreuger 
DN UUL miense en dinger 

Maan I en ziene wereldbol 
Nog altied zeen d'r in Remunj 
miense die mit weemood trökdin-
ke aan de jaore van heur eige jeu-
ke aan de jaore van heur eige 
zellef jonk ware en aan Prinse 
van vreuger. Eine van dees Prin
se, dae noe nog sjteeds zien partie 
mit bleus is Maan I, Emmanuel 
van de Broek. 
Hae regeerde in 1939 es Maan I 
en nao Thei I en Thuur I waas 
d'r de derde Prins van D'n UUL 
en Remunj. Maan waas toen 36 
jaor jonk en vriejgezel. Zien lief-
sjpreuk waas: „Doot 't noe want 
geer kint 't neet jonger meer 
doon". In 1940 waas d'r mit het 
auch op de mobilisatie geine offi
ciële Vastenaovend, waerde d'r 
auch geine nuuje Prins gekaoze 
en zo kreeg Maan I waal ein heel 
langk seizoen. 
In dit seizoen is Maan I bekind 
en geleef gewaore wie missjien 
geine angere Prins in Remunj. 
Heel vaöl Remunjse miense höb-
be ónger zien bewindj de sjoon-
ste Vastelaovend van haör laeve 
belaef en ein dao van mot les 
nog ins gezag höbbe:: „Maan, ich 
zol d'r get veur kwiet wille es ich 
dich noch ins kós zeen op diene 
waereldbol!" En daoveur haet 
Dolf Wong de origineel foto, die 
neet vergroot kos waere, persies 
euvergeteikend. Zo was Carnaval 
1939 en Maan op ziene waereld
bol. Vastelaovend waas toen per
sies wie noe, waat de romp be-
truf. Dao waas inhaole aan de 
sjtasie, ontvangs in het raodhoes, 
optoch en Bacchusdrieve. D'n 
UUL waas het keersverse volks
leed van Vastelaovendvierend 
Remunj en Maan I leet veur eige 
risiko (waat neet groot waas) 
eine Maan I marsch make. 
Waörd Harie Loontjes, meziek 

(doorlaeze) 
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MAAN I 

(vervolg en sjlot) 

Thei Reynaerdts. 
Deze Maan I marsch - „Viva 
Maan I, reup ederein" - waerde 
al vriej flot toet de offisjele en 
cirremoniële Prinsemarsch ver-
heve. 
Neet minder dan 22 Remunjse 
Prinse beware speciaal herrinne-
ringe aan dees marsch - Maan I 
de sjoonste en terech want veur 
waem d'r auch onverbraekelik 
blief, de naam van Maan I, ver-
bonje aan de tied, de epoche van 
veur de oorlog wovan hae de les
te Prins waas. 
In dae tied goof Hotel Kissels 
Carnavalsdiners kompleet mit fo
to en liefspreuk van Maan op de 
menu. Dao ware twee menu's die 
ver Uch neet moge onthaaje. 
Menu ƒ 2 , — . Hors d'oeuvre va-
rié, Potage du Carnaval, Pastei-
tje, Piepkuiken, Compot en Pud
ding. En Menu ƒ 3,—. Oesters of 
Kreeft, Potage du Carnaval, Pas-
teitje, Filet van Tong a la Nor-
mandie, Piepkuiken, Compot en 
Pudding. 
Veur de lol höbbe ver Joop Kis
sels opgebeld en hem de menu's 
veurgelaeze. 
„Det kint noe noch", zag der, 
„maar waal get duurder!" 
Prins Maan I is noe 63, oetsjtae-
kend gezondj, gesjlaag zakeman 
en industrieel. In 1939 höbbe ver 
'm waal gezeen maar neet gekind 
maar v'r höbbe het idee, det het 
dezelfde wuiles gebleve is. Mit de 
Remunjse Vastelaovend blief d'r 
verbónje, veur alles: es grote 
vrundj van zien vadersjtad. Es 
grootmeister en es prizzedent van 
de Club van Aad Prinse van Re-
munj. Aeve zeer es aan zien veur-
gengers betuuge de jongere van 
taegeswaördig hem haör respek. 
De pioniers van vreuger moge 
neet vergaete waere. Alaaf. 
Dit was Maan I in de rubriek 
Prinse van Vreuger. Het volgend 
jaor eine angere. 

Veer kinne moere en moere, 
mèr veer bedoelen natuurlik 
de wenj van Eur kamers. 
Es geer die plek mit 

Toro-behang 
kint geer auch nao de Vastelaovend 
eur hoes neet meer trok. 
Sjtriek auch hiej en dao ins eine borstel 
VERF en geer woont wie 
in ein pelies. 
Veer höbbe det allemaol in veurraod. 

Toro 
vanaaf 1894, Neersjtraot 51 — Remunj 

Veer zitte auch in Hairle, 
Mesjtreech, Ech en Eindhóve. 

Es geer d'r ins kömpt, loup 
gerös ins aan. 

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 
Poels 
Sjteinwaeg 25 - Tillefoon 2428 
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D'N UUL miense en dinger 

JKO) H A W 8 E N W ' T OCMLXWF 

Bóntj-jes van 

Timmermans-Bontj 
oppe Sjteinwaeg 

zeen werm, sjterk en lich 

Jo Hansen. Litt. Rom. Drs., 
leraar, menister van de vors, 
grootmeister van D'n UUL, per-
fesser A. A. J. Feep, draeger van 
vief kilo öngersjeij-inge enz. enz. 
haet 't veurig jaor de Orde van 
de Gölje Humor gekrege. In het 
Riek van Vastelaovend is d'r noe 
ein saort gekanoniseerde heilige 
gewaore. Es ver dees gedachte 
doortrèkke dan möt d'r ein 
plaetske kriege biej de beliejers, 
't is duudelik wóröm. Hae waas 
aevel maar amper gekanoniseerd 
of 't leek d'r op, det de nuuje 
heilige auch merteleer mès waere, 
want toen veel d'r ein blaad, ein 
dageliks blaad, De Tied waas ge-
komme en dae kanonneerde de 
vers gekanoniseerde. Eine heilige 
blief auch nieks besjpaard mer es 
se 105 kilo waogs en van het ar
rondissement bos wiej Jo, maak 
eine mögkebeet auch neet vaöl 
oet - het merteleersjap ging neet 
door; hae bleef en blief beliejer, 
Goddank. En dan is noe de tied 
gekömme Jo, om Uch op dees 
plaats, in dees gezet, die veur ein 
ech Remunjs hert hetzelfde ge-
wich haet es de Osservatore veur 
Ottaviani en de ,,Staatscourant" 
veur eine oetgedreugde rifferen-
daris van Binnelandjese Zake, te 
zegke det gans Remunj bliej is 
gewaes om eure Gólje Humor, 
dae ze zónger hoofletters al lang 
hadde lere waardere. Det emes 
dae get verdeend haet 't biej zien 
laeve auch ech gekrege haet, is 
get waat geer op vaöl kollega's 
in de heiligheid veur hóbs. Neet 
allein omdet geer meniester van 
de Vors en grootmeister van D'n 
UUL zeet maar auch omdet D'n 
UUL eine vogel haet, - es sym
bool -, zeen d'r biezonjer benj 
tosse uch en os. En auch doorom 
zeen alle Uule, mer auch anger 
beeskes die neet vlege en meer 
dan twee peutjes höbbe, greuts 
gewaes op haöre grote Ome, dae 
vèür de fieftig al in 't góldj gezat 
is. Perfiesiejat! 
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D'N UUL Zwetskammezaol 

WEUNING-INRICHTING 

Smeets-Lücker 

I 
ZJWARTBROOKPLEIN 

SJTÓFFEERDERIE 

GERDIENEMAEKERIE 

WEUNING-TEKSTIEL 

Laot 't uch in hoes 
good inrichte en gezellig make 
door de vakman. 

Mer vaol langer höbt geer plezeer van eine 

Vraogt 't 

Hees SJTEINWEG19-TILLEF.2788 

Dae hulp uch auch es-ter ins get aan kump 

Vastelaovesgekke! 
Drie daag paolhaaje! 
Allein van de centen die geer 
oetsjpaart op eur brandjsjtofköste, 
door iezelaasie van eur hoes, 
febriek, sjtal of kweekerie mit ós 
iezelaasiemateriaal. 

N.V. DELBOUW 
SPOORLAAN161,REMUNJ 
dir. K. J. Kook 

Sjtumvolk 

van Remunj 

en omgaeving 

de klein partieje 

höbbe neet genög 

in de kas 

om op eige raekening 

in dit blaad 

te advertere. 

Zie gaeve Uch 

de gooje raod: 

Sjtum neet op'de angere 

die dauge neet! 

Sjtum, 

sjtumbewus 

maar sjtum neet stjöm: 

Laot de juuste miens 

in de Kamer 

de juuste stool 

werm haaje. 

SJTUM EINE GOOJE! 

D . r . (neet van de benzien) 

Eine echte kloppel 
sjtumt 

op de Boe'rnparty 

aueh geer kinl 

sónne kloppel zeen 

Sjtum os! 

46 



D'N UUL miense en dinger 

D'n Uul vreuger 

Veur 1914, veurdet d'n eerste 
waereldoorlog begos, vierde de 
luuj vastelaovend in Remunj, mer 
vereniginge die het viere van de 
Vastelaovend op ein bepaolde 
maneer in de handj wirkde be-
sjtonge d'r aevel neet. 
Waal gove de vereniginge de 
Keuningklikke Hermenie, de 
Sjmokers, de Flarusse en de Me-
ziek-Vereniging eder jaor eine 
Vastelaovesbal in de zaal van 
Walenberg, mer van optochte or-
ganisere en van eine Prins waar 
gein sjpraoke. 

Heel vreuger besjtong d'r zoget 
wie Bakkes verzoepe, mer det 
waar einen ongeorganiseerde 
troep dae ein branjende ton mit 
ter vanaaf de Sjteinebrök de Roer 
insjmeet op Vastelaovesdinsdaag, 
mer det waerde ein zodanige 
bende det dit waerde verbaoje. 
Op 't augeblik waerd Bakkes 
auch weer verzaope, mer det is 
dan eine kuns-Bakkes dae de 
Prins de Roer in gooit en alles 
verlöp daobie plezerig en net. 
In begin van de twintjigger jaore 
waerde de Vastelaovesvereniging 
,,Haai voor bie sjtök" opgerich en 
waerde d'r einen optoch georga
niseerd op Vastelaovesmaondaag. 
Es Prins fungeerde Vic. Lem-
mens, eine in daen tied good be-
kinde Remunjse jong, zoon van 
Vice-President van de Remunjse 
Rechbank, dae vanaaf de balkoen 

de G.S. op 't Munsterplein, 
nao aafloup van d'n optoch ein 
proclamatie veurloos, die nemes 
kos versjtaon van de ongeveer 
50 miense die dao-onger sjtonge 
te loestere. ,,Haai voor bie sjtök" 
organiseerde eine vastelaovesbal 
op Maondaag en kreeg de besjik-
king euver de zaal op de Ham-

sjtroat, noe Royal-theater. wo ef-
kes teveure de Remunjse Eier-
mien haör matte had opgerold en 
in haör nuuj geboew aan de 
Sjpaor getrokke waar. 
Amateurs besjilderde de moere 
mit carnavalleske teikeninge. 
Eine geweldige orgel ,,De Reus 
van Antwerpe" van Kunkels 
kwaam in wirking en 't leep zó 
drök van verkleide det ze de zaal 
amper in koste. Mer mitwirking 
aan 't Vastelaovendviere van 
sjtadsautoriteit waar d'r zogood 
es gein. 
Daodoor verwaterde de zaak en 
de crisisjaore van '30^-'33 deje 
de res en de Vastelaovend loog 
op apegape. 
In '37 sjloot zich aevel weer ein 
truupke biejein om te perbere de 
Vastelaovend weer op gank te 
kriege. D'n onvergaeteligke Dré 
Haoves, toen caféhaajer op de 
Hamsjtraot, waar de promotor. 
Mitwirkende ware o.a. René Bet-
jens, Guus Smeets, Baer van Ap-
peven en Rein Pijls en zie hadde 
succes auch. D'n UUL waar ge-
baore! En hae is op vandaag nog 
fris en monter. De sjtad breide 
zich oet en euver de Breer ont-
sjtong ein heel nuuj sjtadsgedeilte 
en al gauw vierde me dao Vaste
laovend onger de directie van 
„De Veldjmuus". Aan de Kepel 
kwame de Kakatoes oet 't nes, 
Sint Joep kreeg zien Kuulköp, de 
mienwirkers hadde haör vereni
ging „Koelbertus" en op les haet 
waal bienao edere Pöt ziene 
Prins en zien Vastelaovesvereni
ging. Om det geheel get bie-ein 
te haaje creëerde d'n UUL eine 
Vors, dae ziene scepter deed 
zjweije euver die allemaol en det 
waar good, jao excellent toever-

troewd aan Vors Lowie, dae he
laas, nao mienseligke beraeke-
ning, te vreug van de Vastelao
vend veurgood aafsjeid haet mot
te naeme. 
En zo zeen dan eder jaor (behal
ve in 't jaor van de Zeeuwse wa-
tersjnoodramp) de Prinse gekao-
ze, optochte gehaaje, drök be
zochte carnavalsbals gehaaije en 
op de Mert inrichtinge gezat veur 
de klein raregekskes. 
En zo is 't good en zo mot 't mer 
lang doorgaon, baeter es zich de 
köp insjlaon om politieke sjtried. 
Ad multos annos. 

Segcirehanjel 

cvjo c*$<n cotyn c*?*> oafyn <M$r> 

Alph. 

Coorens 
te$« e*j*3 c*J«j t*fyv c*̂ *3 e*fl<» 

Sjpesjaal veur luuks-

verpakking 

Prach assortimente en 

de bétere aansjtèkers 

Sjtasieplein 20 
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D'N UUL miense en dinger 

Pièrke, 
Narrekap, ridder 

en vrundj 
van d'n Uul 

In ein fantastisch sjoon Zietsung 
in Kirkraoj haet det 't gehaold! 
Pierke Cnoops (sjpraek oet: 
Cnoups) oet Brach waerde drae-
ger van de Golje Narrekap, het 
hoogste waat veur buutteredner 
te haole is. Dit hoogste waas veur 
de Jaeger, dae Arsjitek waerde 
om toen in Verzekeringe te gaon 
doon, weggelag. Perfiesiejat Pier
ke! D'n Uul is bliej mit dien suuk-
ses, neet allein omdets doe es 
Ridder van D'n Uul op ein of 
anger meneer ein semi-Uulke 
bös, maar omdets doe auch es 
dien ridderkruuts in de laaj ligk 
(en dao ligk h't bienao altied) 
eine vrundj van Remunj bös en 
van os gezelsjap. 
Pierre, van herte! 

48 

Veer doon nóg altied 

oos bès veur uch. 

Auch al zitte veer 

nóg altied ein biet je ing! 

Piet 
Ramakers 

Kantoorbookhanjel. 

Nóg altied 

Bekkersjtraot 30 

Hae leut 
zelache! 

In Remunj woont eine belang-
rieke buuteredner, dae in het ge-
weune laeve biej de pliese is en 
dan neet zo maar biej de geweun 
pliese, ao nae, biej de Riekspliese. 
Op menig concours haet d'r al 
hoog auge gegooid en es het 'm 
in het kader van de herstrukture-
ring vanoet Zuid Limburg wo ze 
het toch het ergste hèbbe, gegund 
is, kès d'r bes waal ins provin
ciaal kampioen waere. Es d'r det 
gewaore is: van herte Ton! De 
buutteredner dae dus Ton hèt, 
haet auch ein menke, det Tonnie 
hèt. In de sjool vroog de meister 
ins eine keer aan Tonnie: „wat 
doet jouw vader voor de kost?" 
Tonnie ging zich ins flink in de 
houding zitte en anjtwaordde mit 
gepaste greutsigheit: „Mijn vader, 
meneer, maakt de mensen aan het 
lache!" „O juist" zag de meister, 
-Dat kan wel zijn, maar wat doet 
hij nog meer?" Wörop Tonnie 
zag: „Anders niks meneer. Hij 
laat ze alleen maai goed lache". 
W a a t ös betreft moog Vader Ton 
det noch jaore langk zo doon! 



Oplossinge van dees rebus inzende veur 8 f ibberwar ie nao: Hamsjtraot 18 . 

Onge r de gooj inzenders zal Pr ins-Carnava l eine pries ver laote. Prieswinners ontvange 

Veur halfvaste berich. 

Grote sortering 

Carnavalssjtóffe en 

Carnavalsgerei 

kofa 

REMUNJ 

Sjtosieplein 2-3 

Koup biej de adverteerders 

Oos modehoes prizzenteert 
ein kolleksie oet ein baetere 
klasse veur populaer prieze 
Auch veur eur dochter 

HAMSJTRAOT 12 - REMUNJ 
IN OSS, KAMPE, DOETINCHEM, 
TILBURG, HENGELO. 
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Veredeling* 
industrie 
ROERSINGEL 7 — REMUNJ 

Ervaring + 
Aluminium + 
Betroewbaarheid = 

Veur 
Duurzaamheid 
Bekind 

Till. 04750-3619 of 2474 

De knakwórs van Herman: 

Ins gegaete, en geer zègk 't is waor 

Die sjmaak mich 365 keer in 't jaor. 

SJLECHTERIE 
HERMAN HENDRIKS 

OPPEAAJEBOELVAAR 
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Geer höbt neet veul tied, 
Mér 't is neet wied 

Biej „MAAS & BACKUS" 
Sjtaet hè knus. 
Hè sjtaet van ongeduld te trippele, 
Om veur uch te moge tippele. 
Hè haet plaats veur 'n gans gezin, 
De gooje eigesjappe zeen heus neet min 
van de nuuje CORTINA 

1300 cc. -1500 cc. - 2 deurs - 4 deurs - G.T. oetveuring 

'Maas en Backus' 
FORD GARAGE 
Naeve de sjteine Brok 

Till. 7072 

REMUNJ 

Veur ein nét köpke 
haor is h é t adres 

S A L O N 

Louise 
W. Matla-Peys 

Veldjsjtraot 
til l. 3736 

Veur knotte wol 
en gare 
is mèr ein adres 

HANDJWERKZAAK 

Mia 
Bindels 

(naeve 't poskentoor) 

Veur good gereidsjap 

H.STIENEN 
Sjuiteberg 38a 

Kiek de prieze in de 
etalaasj 

IEZERWAAR 
GEREIDSJAPPE 
KANTJELDEURE 

STEFFANIE & 
PHILIPS 

Kruutshere 22 
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D'N UUL miense en dinger 

QORILLA 

Amicus Gulielmus op ein foto die bienao 

ein portretsjtudie is. Wiel is eine van 

Remunjs grootste Vastelaovesvierders en 

behalve mit Carnaval auch de res van 

het jaor verkleijd. Op dees foto haet de 

Bins 'm betrap: onverkleijd maar zo te 

zeen toch neet in ein treurige omgaeving. 

O p de foto gif d'r net ein veurdrach 

euver het raodsel van 't jaor: In waat 

veur kreatie zeet ger ös sjtraks mit Car ' 

naval? Nog twee waeke en dan wete 

v'r 't. 

de „moder" 

van de Prinse 
Vastelaovend in Remunj is bienao 
ondinkbaar zonger Guus Smeets. 
Guus begint dit jaor aan zienen 
31ste en haop het vol te haaje 
toet 3 x 1 1 . Hae is eine van de 
leste van de veterane van '36 wie 
d'r geüniformeerd begos es adju
dant van Thei I. Daonao haet 
Guus gein jaor meer euvergesjla-
ge maar sjteeds machtig mitge-
daon, sjteeds op de bres en paol 
haajend veur D'n UUL. Ein van 
de vaöl verdeenste van Guus is, 
det d'r de sjtiel van Vastelaovend 
volges de interpretatie van de 
gangmaekers, sjteeds haet door-
gezat en volgehaaje. 
Vastelaovend is veur Guus meer 

ein ritueel dan ein fees. Guus is 
auch de man in Remunj dae A. de 
meiste medalies haet en B. de 
sjoonste en de grootste medalies 
haet. Hiebiej mot waere aangetei-
kend, det d'r op ziene boek auch 
de meiste plaats haet om ze te 
hange! Aevel is d'r toch ein ere-
teike waat d'r neet haet: 't Prinse-
kruuts. Es adjudant van Thei I 
is Guus zien onvergaliekbare kar-
rière begos in de sjeem van eine 
Prins. Daonao is d'r altied in de 
buurt van de Prinse gebleve. 
Guus waas de man, dae altied 
veur zien jonges door 't vuur 
ging. Onger 't motto: „Wie sage 
ich es meinem Prinzen" goof hae 
de nuuj Prinse veurlichting euver 
waat ze te doon en te laote had-
de. Hae trok sjtrikskes en meda
lies rech en es ze dich es Prins 
zeende verlaote veuldes, onger 't 
motto „Eenzaam maar niet Al
leen" dan waas Guus altied in de 
buurt veur de morele herbewao-
pening. Aan Guus is maar ein 
dingk zuunj en det is det deze 
miens, dae wie geine tweede wet 
wie eine Prins mot zeen, waat 
van eine Prins verlangk en ver-
wach waerd en wie d'r zich te 
haaje haet, nooit zellef Prins is 
gewaes. Noe is 't te laat maar 
tösse 31 en 3 x 11 kint nog van 
alles gebeure. Guus, ver haope op 
ein wonjer. Es se 't leuts gebeure, 
knip dan mit de vingers en ver 
zeen dien adjudante al komme 
aanmarsjere! 
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GLAAS 
PORSELEIN 
AERDEWERK 

CV. 

Louis 
Meisters 
Groothanjel 
Sjuiteberg 45 
Tillefoon 2430 

Hotel-Restaurant 

Het 
Gouden 
Kruis 

Trèfpuntj aan de Kepèl 

wo men auch good en 

gezellig it! 

Wilt geer sjoon haor 
mir Vastelaovend dan nao 

NASSAUSJTRAOT 24 
TILL. 5268 

Kapsalon 'Angèle' 
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En dan dae vader dae drie zoons 

had. Hae mos-ze laote t este, 

werde hem gesag, dan wis-ter 

woveur ze later in haör beroep 

gesjik zolle zeen. ,,Det kin ich 

zelf auch", zag den pap. Hae 

loog op ziene büro ein breefke 

van teen, ein sigaar en zoot d'r 

eine borrel neer. Toen leet d'r 

den aajste zoon binnekómme en 

em keeze tussen die drie dinger. 

Den aajste noom 't tientje en de 

vader dach: det wurd eine zake-

man. Den tweede sjtook zich de 

sigaar in de mondj en de pap 

dach: det weurd eine bankdirec-

tör. De jongste kwaam binnen, 

dronk de borrel oet, stjook de 

sigaar op en stjook zich 't tientje 

in de tès. „Och, leeven hemel", 

zag de vader toen, „noe kriege 

veer auch nog eine geistelik in de 

femilie..." 
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Bankierskantoor 

J. STRAUS & ZOON 

c*$#> c^n nfyn <*$« ctfa » $ « <*$*> «*$*> » $ « «$*> »$*a <*ï« " ^ <*$** **$« **¥*: 

1 * 1 * 
I Deviexenbank 
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BANKZAKEN - EFFECTEN - ASSURANTIËN 

Ein echte Remunjse Bank 

Uilen aller standen 

verenigt U 

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 zo vól 

en 't beer van MAES bezorg Uch de lol. 

in os sjpesjaal, veur die daag ingerich restaurant 

MERT REMUNJ 

Hofleveranseer van D'n Uul. 
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D'N UUL zjwetskammezaol 

AIDA 
en de boks 

Zo es algemein bekind is haet 
het Mannekoor zich het aafge-
loupe jaor geweldig gewaerd mit 
de opera Aïda, dae door de Zuid 
Nederlandse Opera spissijaal op 
het rippertoire is genaome omdet 
ze wiste, det in het Mannekoor 
zo'n gooj opera-zengers zote. 
Achteraaf mot de Zuid Neder
landse Opera dao sjpiet van höb-
be gehad want ze hadde zich der 
al op gesjpits om de Aïda in de 
sjouwburg van Remunj veur het 
eers op de plenk te bringe. Had 
ger dae intendant ins motte zeen 

(doorlaeze) 

n.v. Jac van den Brekel & Zn 
MERT9 — TILL.2391 — REMUNJ 

TILBURG - BERGEN OP ZOOM 

here- en kienjerkleijer 

here-modegereij 

Veer bezeuke Uch gaer thoes mit ós kolleksie. 

Veur, Onger en zeker nao de Carnaval, 
vindj geer de sfeer die geer neudig höbt in 

maxim 
en 

extase 
IN REMUNJ 

en „MAXIM" Zitterd 

J. J. H. Janssen 



AIDA 
(vervolg) 

kieke, wie der heurde det de zus
ters van het kloosterwandj de 
gymnastiekzaal nog neet vriej 
hadde en det der in Remunj gei-
ne sjouwburg waas! De water-
lenjers kwame der bienao aan te 
pas maar wie prizzedent Sef zag, 
det het Mannekoor het helemaol 
neet erg vonj om örges angers 
ein Aida sigaerke te rouke en im-
passant get van de aaje heer Bi-
zet te zinge, fleurde der helemaol 
op. Wie oet de gezette bekind is, 
is het allemaol heel good aafge-
loupe en höbbe de zengers oet 
Remunj de miense van de Opera 
prima oet de brandj geholpe. 
W a a t aevel minder bekind is, is 
det de leje van het Mannekoor 
in haöre iever om het zo good 
meugelik te doon, bienao in spis-
sijaal bökse op de Bühne ware 
gekèmme. In het veurjaor, zo in 
de leste waek van meert krege al 
de leje ein prachtig gedrök breef-
ke in de bös van de Opera. Dao 
sjtöng in te laeze, det de leden 
van het Mannenkoor werden ver
zocht om op de eerst volgende 
repetitie van vrijdag a.s. een pan
talon mede te nemen. Aan de 
hand van deze pantalon zou de 
heer Remmers de maten opne
men, zodat de repetitie geen ver
traging zou behoeven te onder
vinden. Met vriendelijke groe
ten, Zuid Nederlandse Opera, 
Aida-commissie". 
Dit breefke waas oet Maastreech 
versjtuurd euver de pós. De naam 
van de heer Remmers sjtöng 
ónger Maastreech in het tille-
foonbook; waal es hanjeleer in 
foddele en aad iezer, maar det 
haet gelökkig nemes gemerk. 
De rippetisie van „vrijdag a.s." 
veel op de eerste april, waat al-
tied eine vraemde datum is ge-
waes. Veur en nao kwame de 
leje van het koor in de zaal bin
nen dröppele. Dao ware der zat, 
die ein fein ingepakde boks biej 
zich hadde. Dao ware der auch 

(door laeze) 

Dit jaor begint de carnavalsgezelligheid al 
Zaoterdaags 
Allein toegank mit van te 
veure aafgehaolde kaarte. 

Hotel 
de la Station 

Sjtasieplein. 

Emes dae baeterkoup wilt tenke 

Mót ins aan „ROBACO" dinke. 

Want ooze benzien is van gooi kwaliteit, 

Dus profiteer van deez gelaegenheid. 

en kóm, wo zovaöl veur uch ware, 

Ins nao de SJIPPERSWAL gevare. 

Dan zal de ongervinjing uch waal lere, 

Det geer hier döks trok zolt kere. 

ROBACO 
(witte pomp) 

REMUNJ 
Achter RF&terrein 

56 



AIDA 
(vervolg en sjlot) 

diej twee bokse biej zich hadde, 
wovan der dan ein van eine kom-
pel dae waeges krankheid, euver-
werk, verkaaidheid of tillevizie 
verhinjerd waas. 
Ein sjtök of veer leje, die gein 
boks biej zich hadde, althans die 
heur boks op de enige daotoe be-
sjtumde plaats droge, hadde zich 
links en rechs en in eder geval 
sjtrategisch in de zaal opgesjteld. 
Es der dan eine zenger kwaam 
dae zach: Jonges, wo is eur boks, 
dan sjloge, die veer de rever trok. 
Dao waas ein saort sjpengske wo 
op sjtong: .Pantalon Comité - 1 
april". 
De veer leje van het Pantalon 
Comité höbbe dae aovend in sjtil-
te vaöl gelache waat later in de 
Comite-vergadering nog ins is 
euver gedaon - toen auch hel op. 
En omdat in de tegeswaordige 
tied nieks meer kint zónger ciefer-
matterijaal en D'N UUL es 
modern magazien in de pas mot 
blieve, net es Else Veer, de 
Sjpaegel, de Expresse, de Tokyo 
Kwatsch Kop en anger boet-
landjse vastelaovens magaziene 
veur het hele jaor door, gaeve 
veer hiej auch ein kleinigheid aan 
ciefermaterrijaal, het zogenaamde 
gecieferte: Van de 64 leje die de 
rippetitie bezochte, brachte der 20 
de boks mit, wo biej auch ein be-
sjtuurslid waas waat de boks mit 
brach. Versjillende leje reppelde 
zich trok nao hoes om de boks 
noch flöt te haole. Twee leje 
reppelde zich nao hoes om dao 
sjtil euver de wiets nao te din-
ke. De sjtilte haet heur good ge-
doon - later vonje ze det het ein 
sjtein gooj wiets waas gewaes en 
det vinje veer auch! 

kwek 

Biej HARIE HOFMAN en TOOS zien vrouw 
Vervaelt me zich neet gauw 

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

Harie Hofman 
Op de hook van de Bröksjtraot 
en Achter de Moer 

Ouch hanjel in zandj en grindj 

Veur TOP-FORM muibels 
nao 

Stroucken's 
W O N I N G I N R I C H T I N G 

Sjteinwaeg 5 - Till. 4441 

Veur exclusieve sieraode (eige ontwerp) en 
Ie klas handjgravures 
kint geer terech biej 

Thomas Janssens 
EDELSMID - GRAVEUR 

Mgr. v. Gilssjtraot 9 REMUNJ 
(achter de H. Geiskèrrek) 



Veur alles op fotogebied 

Foto 
van Binsbergen 

Bergske 7 

REMUNJ 

Brandjsjtraot 32 

ZITTERD 

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

Wassenberg 

Banketbekkeriej - Willem II Singel 26 - Till. 2429 
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Hotelt 
De Prins OP DE MERT 

VEUR ALLE VERGADERIIMGE 

DINERS EN BROELOFTE 'T BEKINDE ADRES 

J. H. SMEETS 

Vastelaovend kump noe weer in zich, 
Veer höbbe ós dao sjoon op ingerich. 
Oos kolleksie is groter dan ooit, 
Nog groter keus, nae det vindj geer nooit. 
Om alles te gaon neume haet gaar geine zin, 
Komp toch leever ins efkes bie ós in. 
Veer höbbe noe de ruumte, kinne alles etalére, 
Zeuk geer get apaarts, geer kint 't lich probére, 
Hiej vindj ger 't waal, terwiel 't neet vaöl kos, 
Komp maar röstig nao SJLENDERS naeve de Pos. 

Veur al Eur Vastelaoves-gerei nao: 

SJLENDERS n a e v e * Poskentoor 

REMUNJ 

Veur al Eur sjoon gesjinke nao 
DE SJPESJAALZAAK 

OSCAR LORMANS 
Verkesmert 2b - Till. 6119 - Remunj 
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• Sjtufkes 
• Bluuskes 
• Vesjes 
en veur d'rónger 

WALA-béhaatjes en corsjetjes 

Adams 
OP DE MERT 

REMUNJ 

* 

N.V. METAOL- EN SANITAIRHANJEL 

v.h. FRANS JANSSENS-
HöPPENER 

NEERSJTRAOT 10 -REMUNJ 

Doot wies, es geer hiej eers kieke gaot! 

KEULKÈS 
KËUKÈS 
DEEPVREZERS 
RONDO WASAUTOMATE 

en nog vaol meer! 

Oorbelle 1 M l l H S t e r 

Kmljees bOZOT 
veur alle 
bel haet de • OP DE HAMSJTRAOT 
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Veur glaas, porselein, 

kristal en kedoos 

1 • Y^A^m^^ 

< ^ 

SCHOENMAKERSSTRAAT 19-21 

Biej grote dors sjmaak ein flink sjtök wórs van: 

van Rei j's 
V L E I S B E D R I E V E 

Neersjtraot 
Oranjelaan 

REMUNJ 
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De hoondertent van Remunj 

de 'Markthal' 
Christoffelstraatl8 



Ieh höb euveral gesoeh 
Maar ieh höb biej van Erp gekoeh 

Sjpesjaal veur de hongerige buukskes mit de 

Vastelaovend höbbe veer ein restaurant ingerich 

op de eerste etaasj 

Aope toet twee oere. 

Entree allein taege consumpie-bónne 

Wijers 
HAMSJTRAOT - REMUNJ 

Segaremagazien 

Verstegen-de Bock 
Sjuiteberg 35 
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D'N UUL wereldomroep 

swinging city swinging city swinging city swinging city swinging city swinging city 

$wihó.M (jtti 

Hulloh fooks, ladies and gentlemen, where ever 
you are, in the United Kingdom, in the United 
States of America, on the fly fields of Bruggen en 
Wildenrath R A F / T F and not at the last by Kef-
fee Peter Schuman in the Crossgentlemenstreet 
this is the Voice of Carnival, The Owl sub sec-
tion World Broodkas. In a kuppel of weeks we 
Shell have Carnival. Oh yes, Carnival is a very 
fine happening. Carnival is wonderfull, marvel-
lous, beautifull. Let me teil you: Carnival is so full 
with everything, that we, the piepel in God's Own 
City, the City of the right and left honourable 
lawkeeper Francis Alers, have a special word for 
Carnival. In U.C.R.L. (United Civilized Roer
mond Language) we call Carnival the Permanent 
Evening. Don't wonder: on the Permanent Eve-
ning every, everybody is a littel bit of crazy. 

All the Roermond piepel is so happy es never be-
fore and this will say a thing! This will say: 
Roermond is a nice City (like lawkeeper Alers, 
a really anglophile always uses to say). On the 
Permanent Evening all the ladies en gentlemen, 
the men and wimmen, the husbands and their 
wives are like brothers and sisters for eachother. 
Yes dear readers from oversea, from the fly fields 
and from Pete's Darts Club, use now your eyes 
and make your ears sharp. You ken judge fairly -
you ken be a really honest referee because you are 
never listening to the Regional Broodkas South, 
you are never reading the newspaper The Time, 
you have never heard about Cold Cake, 248 po-
sitions in Roermond and shortway: you are inno
cent, not knowing, unwise about how in other 
cities the piepel is watching below on Roermond. 
Therefore only you ken be fair arbiters and what 
do you observe than on the permanent Evening? 
Only one swinging city, with happy piepel, hè. 
Oh yes we know! This unity comes because we 

have a Prince, His Thirsty-cheerfull Highness 
Prince Thom I, who is reigning over us on full 
speed under his wise device: „Quite Roermond -
One Registrars Office". Under this device and as 
a great forefighter for one position, one status, one 
situation and one registrars office of cause, he 
will make us happy, now with the Permanent 
Evening and just till ,, Bet ween the Montains", the 
lovely spot where not everybody likes to lay be-
side the first the best, like one of Roermonds law-
keepers in a famous discussion said in the town-
parliament. 
Dear readers en dear lady-readers, where ever 
you are, and now is Roermond going to celebrate 
the Permanent Evening or the Carnival, so you 
like this more. The town will be full music and 
life. If you are in Roermond, you are welcome, 
of course but please, do with us. Give him a 
smack! Remind: too much piepel is standing be-
side the street, watching the Permanent Evening 
Fools, saying nothing but the brainpan full with 
there own thoughts. Do with us! The difference 

between our languages does't matter. You only 
want to say „Uhu" or „kwek". This is enough. 
May be you like to know what there is to be 
done with the Permanent Evening? Well, read the 
special pages, somewhere else in this magazine. 
Read them attentive, say Uhu and Kwek and some 
onforgettable days are garantueed. 

Much pleasure is wished to you all by „The Owl -
Sub section World Broodkas - division „D'n Uul 
calling Kwek to the Wor ld" (Anglo American 
branche). 

„D'n UUL - wereldomroep - Calling Kwek 
to the World" in volgend nummer in het 
Koeweits, leslandjs en Sjinees. 

swinging city swinging city swinging city swinging city swinging city swinging city 
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D'N UUL wereldomroep 

Der Eule ruft UHU! 
Jawohl liebe Freunden und Freundinnen, diesseits 
und jenseits, die Reichsgrenzen am Mahlhose und 
Rode Beek, da können Sie von aufkeichen: auch 
Roermond hat seinen Karneval. Auch Roermond 
hat seine Narren und seine viele, viele KV's. Vor-
erst is da D'R EULE. Dass ist die alteste und re-
presentative KV von Gross-Roermond mit alles 
droem und dran. 
D'R EULE heisst nicht oemsonst so. Die KV hat 
wohl ein bisschen von die Vornehmheit seines 
Wappentieres, dass wie bekannt ein Roubvogel is 
und wahrscheinlich deshalb von andere, fried-
samere Vogel und Vierfusser, die nicht fliegen, 
ein bischen argweunend begoekt wird. 
Weiter gibt es in Roermond die KV „Über der 
Schranke", ,,Die Feldmause", die fast genau so 
alt ist wie D'R EULE. Die Feldmause haben ge-
rade eine schwere innenpolitische Krise überstan-
den und sind jetzt gelücklich wieder frog und 
moenter. Dan gibt es weiter noch die KV Z E C H E 
HUBERTUS unter Führoeng von Friedrich Coo-
len der Grosse. In dem Beginne waren alle 
Z E C H E HUBERTUS Mitglieder Meinarbeiter 
und dass der Name Z E C H E HUBERTUS in 
D.A.F. HOEBERTUS verwandelt werden wird, 
wird von Friedrich Coolen stendig dementiert. An 
der Kapelle und auf dem Kampoes residiert KV 
KAKAZUHA, dass bezeichent KApelle KAmpus 
Z U HAuse, eine sehr reiche KV. Weiter gibt es 
in Maasniel oder Neel die KV DIE KATER, in 
Asenray die KV Die NACHTIGALLE und in 
Löwen die KV DIE GARTEN EIDECHSE. Es 
gibt noch weitere Elfenrate und Prinzen aber dass 
sind mehr Gelegenheits Elfenrate und Gelegen-
heits Prinze. 

Zogaar die Polizai Wahl t jeden Jahr seinen eigen 
Prinz genauso wie viele andere Branchen. 

Unter die geistliche Führoeng der KV D'R EULE 
setzt man sich machtig durch mit Karneval in 
Roermond und auch noch ein bischen ehrder. 
Jedes Jahr ubernimmt ein aus Eulenkreise gewahl-
te Prinz die Befehlsgewalt in Gross Roermond. 
Der diesjahrige Prinz is Thomas I der regieren 
wird unter den Namen T O M I. Sein Vorganger 
wahr TIM I. Vielleicht wird der Nachfolger 
TAM I. Der Roermonder Fürst REIN I, er hat 
oft viel zu bereinigen. 

Als Roermond Karneval feiert, dan geschiht dass 
mit alles droem und dran und mit alle Schikane 
wie jenseits die Grenze. Und noer die so taub ist 
wie ein Noes kann z.B. „Der Eule", die National 
Hymne der Roermonder Karneval überheuren. 
Für die Spass ubersetzen wir den Refrain, er geht 
so: 

„Der Eule der roeft UHU 
Ich bin wieder wacher jetzt 
Der Eule der roeft Uhu 
Und es klingelt langs alle Strasse 
Ich bin wieder wacher jetzt 
Uhu - Uhu" 

Wie Sie sehen toen die letzte zwo Uhu die Tür 
zoe. Über diese Seite steht „D'n UUL calling 
kwek to the world". Auch dieses Kwek is eine 
Karnavalshymne entnommen und wohl das be-
kannte und beliebte „Spiel ein bischen verrück -
kwück" und wohl aus die Passage: 

D'r Eule steht auf der Lauer 
goeckt einer sauer 
greift er Ihm in Nack - Kwak". 

Es hort sich alles sehr scheun an und es ist auch 
scheun. Wass mussen wir noch mehr verzahlen. 
Kommen Sie doch ganz geweun selber nach Roer
mond und spiele und singe mit. Sie sind willkom-
men. 

callfng kwek to the world - ein Beïtrag von d'r eule weltoemroef 
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VEUR 

e Ie kt Hes 

AZNEM 
REMUNJ 

Nao de Vastelaovend waerd weer gejpaart 

(al it 't mer veur ei nuuj maske . . . ) 

En natuurlik wie altied biej 

BONDS
SPAARBANK 

OP'TSJTASIEPLEIN 
REMUNJ 

BINGEN'S 
Hobby Shop 

Munsterplein 7a 

Sjpesjaalzaak veur 

technies sjpeelgood 

Mit kwek in de handj 

kump se door 't 

ganse landj! 

Kwek, kwek 

weer 'n Uulke! 

Dae haet haos om 

groot te waere 

Dae los d'r waal 

soep van 

Waat veur soep 

Uule - soep. 

Millowitseh jank 

edere daag omdet 

d'r neet in Remunj 

woont. 

Koup rustig biej 

ds adverteerders. 

Verkleijde höbbe 

méér van de 

vastelaovend 



Loeftkoerort 
Remunj 

Remunj is op de verkeerde waeg. 
Remunj gok op het verkeerde 
paerd. Remunj hoof zich dao neet 
veur te sjame. In het laeve is het 
zo, det ederein get wilt waat der 
nooit zal kinne. Het zeen van de 
werkelikheid en van det waat te 
bereike is, is maar aan weinig 
miense gegaeve. Remunj is op de 
verkeerde waeg. Veer wille gro
te febrieke mit hongerde en doez-
jende miense perseneel - veer 
wille dieke kantore - veer wille 
geweldige haves - veer wille Ve 
en De (vaöl en döks). Maar het 
gemekkelikke waat veur het grie-
pe ligk en nieks kös det zeen ver 
neet. D'n Uul pleit veur Remunj 
es LOEFTKOERORT. De loch 
van Remunj is neet baeter en 
neet sjlechter es welke anger 
loch auch. Sjtuur der mer ins eine 
om te bewieze det ös lóch neet 
daug! Zo lang der neet in de 
Deemselsjtraot kump es de windj 
verkeerd sjteit is der nieks aan 
de handj. Dao hingk goldj in de 
lóch van het LOEFTKOERORT 

(doorlaeze) 

Uulebrille 
in alle saorte en kleure, 

Auch veur katetoes, katers en de res 

van het deereriek höbbe veer brille 

T. Leenarts OPTICIEN 

Hamsjtraot 9, naeave Royal 

Veur alles op 't gebied van hoeshaajelek gerei en 
serviesgood 

H. Janssen-van Montfort 
Neersjtraot 52 

Juweleer 

Horloger 

Beëdigd 

Taxateur 

Haaj 't sjloetingsoer in de gater! 

Kiek op ein hrloge van 

Stassar 
MERT6 - REMUNJ 
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LOEFTKOERORT 
(vervolg en sjlot) 

Remunj, sjnoef ze ins op, begin 
der ins aan te winne! Om te be
ginne zeen veer het eerste 
LOEFTKOERORT van 't landj 
en waem het eerste is haet altied 
ein sjtreepke veur. In ein Loeft-
koerort moog alles vanwaege die 
loch gerös gët duurder zeen - de 
middesjtandj zol d'r dus direk 
veur zeen. In os gesjlaote hotels 
en in het kasjteel Hattem kinne 
sanatoriums waere öngergebrach 
en auch veur het geldj veur de 
geheurzaal dae der toch neet 
kump kint ein beesechtig groot 
sannetorium geboewd waere, det 
bringk geldj in het laetje. 

In anger sjtej zolle ze barste van 
sjallousie es Remunj mit zien 
LOEFTKOERORT begint, neet 
in het mins omdet der veur 
vraemde luuj ein zeker relasie zal 
zeen tosse de loeft van het loeft
koerort en os toet noe toe be-
langriekste exportartikel, de te-
rech beroemde kaaje kook. 

Remunj es Loeftkoerort haet noe 
al de belangsjtelling van autori-
teite oet het boetelandj. Zo hob-
be veer van sjarrel Jansse van de 
Technische Specialiste vernaome, 
det mit speciaal vergunning van 
Den Haag door de kazerne 
„'s Rijks Bak- en Braadgeuren" 
moge waere verkoch mit het aan-
bevaelend ongersjrift: „uit het 
Loeftkoerort Roermond". 

De Technische Sjpecialiste waere 
d'r nao sjpeciaal op geoefend om 
de bak- en braojlöchskes van het 
Riek in de keukes van de kazer
ne in laeg flesse op te vange. Het 
gebeurt allemaol heel hygiënisch 
- nemes hoof der mit de henj aan 
te komme. 

Auch op dees maneer zit der 
mesiek in de lóch van het Loeft
koerort Remunj - ver zolle der 
allein aeve aan motte winne, en 
neet te hoog griepe mit diej fa-
bricke. 

Remunjse luuj geet wèt 't óngerhandj waal: 
VEUR PEKSKES, PRUUKE, NAZE, MASKES, enz. 

Euradres: 

Mintoso Breurs 
DAMES- en HEREKAPSALONS 

Veur de Hollenjers: GEBR. MINTEN 
Kloosterwandj 1 - Remunj 

Veur sjminke geaöpend: 

'szondaags: 11-3 en van 6-8 
's maondaags 9-2 en van 6-9 oere. 
Onger d'n optoch zeen veer gesjlaote veur 
sjminke en costumes aaf haole. 

Veur eine 

Fiets, Solex, Rap of Puch 

nao: 

Fa. Engelen-Beiten 
biej 't hospitaal - Till. 2303 

Veur al eur aardgasapparate nao 

Loodgeetersbedrief 

JAN WAEYEN 
Godsweerdersingel 19 Tillefoon 5 6 1 7 



D'N UUL wereldomroep 

Optoch - komïtée 

Veurzitter: Ernest Cartigny 
Sikkertaris: Loek Graus 
Penningmeister: Rum Thomassen 
Leje: Hans Ebus 

Sef Dirkx 
Frits Kooien 
Jan Laugs 
Ton Maessen 

Aannaemingsbedrief 

Louis 
Scheepers 

Kepellerwaeg 19 

Till. 3653 

Verwerming 

Cremers 
REMUNJ 

TILL. 6345 

Carnaval: 
Haf wel 
en wat niet 

9 
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Goedenmorgen, goedenmiddag, 
goedenavond geëerde lezers en 
geliefde lezeressen, where ever 
you are, dit is D'n UUL subsek-
tie Wereldomroep of om het 
gans in het Huillands te zeggen 
met de zachte G die Wim van 
Sonneveld zo mooi kan nadoen: 
Dit is de Uil-Wereldomroep. 
Deze pagina's, d.w.z. deze en die 
van hier neven, zijn mogelijk ge
worden dank zij een gulle sub
sidie van de Vereniging Voor 
Veel Vreemdelingen Verkeer 
Vieze Versa, waarvan zoals be
kend Thei I de voorzitter is en 
die vanwege zijn nauwe binding 
met D'n Uul, want voor niks was 
hij niet de eerste Prins van voor 
de oorlog, gezegd heeft: ,,Dit 
voornemen om de ware vasten
avondsbeschaving tot ver buiten 
Roermond te propageren moeten 
wij steunen, daar kunnen wij niet 
langs komen." Toen Thei en zijn 
vereniging van louter V's er in 
getrapt waren, hebben we direkt 
de Weled. Heer Ou Thant (Aaj 
Tant) van de Verenigde Naties 
opgebeld en bij die aan de bel 
getrokken voor een donatie van
wege de Unesco, want uiteinde
lijk hebben deze pagina's die ex
clusief bestemd zijn voor bo 
de rivieren en verderop iets n 
maken met het zogenaamde ont
wikkelingswerk, waar de Aaj 
Tant sterk achter staat. Ou Th.mi 
zei dan ook direkt, dat wij ons 
daar niet aan konden onttrekken. 
waarop hij een fles , oud 
van het merk van Fransje, dal 
ze in het V N . bildiag in de ijs
kast hebben .staan. Mei de fles 

(doorlaeze) 



Wereldomroep (vervolg) 

jenever van Thei hadden we er 
dus twee en dat is een goede ba
sis om aan het zogenaamde ont
wikkelingswerk te beginnen, zei 
de vos tegen de hinnen. 

En hier zijn we dan met D'n Uul 
subsektie Wereldomroep. Goe
denmiddag - goedenmorgen en 
goedenavond - blijkens de Suuk-
sesagenda kunnen we dit niet 
allemaal tegelijk en niet op de
zelfde tijd lezen, maar wanneer u 
dit ook leest: Roermond gaat 
weer Vastenavond vieren. Roer
mond doet dit al jaren, tientallen 
jaren lang, uiteraard uitsluitend 
niet aan een stuk door maar al
leen in de Vastenavondtijd, die 
begint op de zondag voor As
woensdag en eindigt op de dins
dag voor Aswoensdag om 24.00 
Grien Niet Mien Tijm (Noot: 
Mien Tijm is het in Roermond 
bekende meisje van de oude 
Tijm). Zo lang wij ons kunnen 
herinneren is de Vastenavond, 
die ook wel Carnaval wordt ge
noemd, in Roermond gevierd en 
'dat zegt wel wat, want wij zijn 
79. Ook onze Pap, die nog leeft 
en 142 is, weet niet beter en de 
pastoor die onze Papa gedoopt 
heeft, zei laatst nog, dat hij zich 
nog heel goed kon herinnere hoe 
het allemaal begonnen was. In de 
grijze oudheid dus, trok het volk 
van Roermond al de straten op 
om de Vastenavond te vieren -
verkleed en van straat naar 
straat, van café naar café. Ook 
in de grijze oudheid al waren er 
gezelschappen, verenigingen of 
sociëteiten, die zich uitbundig met 
Carnaval bezig hielden; om er 
enkele te noemen: Flarisse, 
Schmookers en All Right. Deze 
echt Roermondse namen beteke
nen: Flarissen = flabbessen, 
Schmookers = spreekt voor zich 
zelf, All Right = Aller Rijdt. 
Maar de Roermondse Vastela-

(doorlaeze) 

Fiab een wagen 
voor elke wens 
en welstand 

Automobiel- en Garage-bedrijven 

Helmers n.v. 
Keulse baan 501 — Telefoon 6946 

Dealer voor ROERMOND e.o. 

Wilt geer lekker 

hering aete 
dan mót geer 

BRAND, Eindhoven 

neet vergaete 

Aap, noot, Mies, 
Carnaval is 
heus niet vies! 
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W E R E L D O M R O E P (vervolg) 

vend begon eerst echt zijn 
Schwoeng te krijgen toen in 1936 
het vastelavendsgezelschap D'N 
UUL werd opgericht, dat net zo
als dat in het leger gaat als in 
tijden van bezuiniging één regi
ment voor vijf andere in de plaats 
komt, de tradities van de Roer-
mondse Vastelavend met de kleu
ren mee overnam. 

Voordat we nu verder gaan met 
onze prazel (Noot: prazel is een 
vorm van wazel), moeten we u 
aan het verstand zien te peuteren 
wat Vastenavond eigenlijk is. 
Dit is bijzonder moeilijk. Speciaal 
in de ontwikkelingsgebieden is 
het een wijd en diep vertakt mis
verstand dat met Carnaval alles 
kan en mag en dat men dan niet 
alleen de bloemen mag buiten 
zetten doch ook de beest uithan
gen. Maar dat is niet zo. W a t 
4an wel? Carnaval, dat is een 
toestand waarin de mens, die 363 
dagen per jaar achter een masker 
loopt, dit masker laat vallen en 
zich dan presenteert zoals hij 
daadwerkelijk is of zoals hij 
graag zou willen zijn. Slimmerik-
ken onder onze lezers (en je hebt 
gladjanussen in de ontwikke
lingsgebieden) kunnen nu zeg
gen: „Ha kiek, wienke en Trien-
ke en de sjirraniums boete zitte 
en de bees oethange, zit d'r toch 
nog diek in". Als realist zou men 
kunnen zeggen, dat we daar de 
363 dagen als het geen Carnaval 
is tijd genoeg voor hebben, het 
kan zelfs bij het 363-daagse mas
ker horen. Met Carnaval is alles 
anders. Onze Pap zei altijd zo: 
Vastelavond dat is eigenlijk een 
soort geestelijk koninkrijk. Een 
ideale toestand op aarde. Als het 
later in de hemel is, zei onze Pap, 
is de hemel mij goed genoeg. 
Onze vader zei dat altijd in het 
Roermonds en dat moeten we 
ons even in de oren knopen. 
W a n t dit o.a. is voor Carnaval 
essentieel: * 

(doorlaeze) 

Hof 
van 
Gelre 

TAEGENEUVER DE BAJES 

gif uch biej ei good glaas beer auch ein prima 
goulasch-soep. 

Plezerig en good zitte, baeter es aan de euverkantj 

Veur ein gooi 

centraal verwerming 
natuurlek nao 

PESCH&ZN. 
NEERSJTRAOT19 - REMUNJ 

TILLEF. 6257 

dink auch ns aan 

de taxi-chauffeurs 
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W E R E L D O M R O E P (vervolg) 

1. Het is aan de kalender, drie 
dagen voor Aswoensdag, gebon
den, 

2. Het dient traditioneel gewor
teld te zijn in de leefgemeenschap 
en 

3. Maskerade en ontmaskering 
moeten gelijkspelen. 
Voor de rest had onze Pap het 
met zijn geestelijk koninkrijk niet 
zo gek bekeken. W e hebben een 
Vorst met ministers en een pre
sident met een Raad van Elf, 
welke gemeenschap - koninkrijk 
en republiek volmaakt in elkaar 
geïntegreerd, waar heb je dat ? -
de uitvoerende macht hebben. 
Rondom deze uitvoerende macht 
staat het omringend vertoon, de 
muziek, de garde, de gazet, het 
instituut der onderscheidingen 
(vier graden: grootmeester, offi
cier, ridder, kruis van verdien
ste) en er achter staat de tradi
tie, die waarlijk niet gering is. 
Dwars door dit alles heen flad
dert van jaar op jaar de Prins en 
elk jaar een andere. W i e ook in 
het bonte leven van Carnaval 
gemist kan worden - niet de 
Prins. Hij is een soort kapitein 
der jonkheid. In feite heeft hij 
niks te vertellen - anderen heb
ben de broek aan, maar hij draagt 
de mooiste narrenkap. Evenals 
H.M .de Koningin is hij onder
worpen aan een protocol dat er 
zijn mag en zijn z'n bewegingen 
en verplaatsingen voor de korte 
tijd van zijn régime al weken van 
te voren op papier gezet. Zo gaat 
dat bij ons met Vastenavond. 
D'n UUL Wereldomroep moet 
deze uitzending nu besluiten om
dat het ons meer dan genoeg lijkt 
voor de subsidiejenever, maar 
wil niet eindigen zonder een een
voudige raadgeving, die u niet 
gekregen zou hebben als D'n 
UUL in het AB niet een uil zou 
zijn. Bovendien hebben we te 

(doorlaeze) 

JOEP 
KORFMACHER 

is erg good in foto-rippertaazjes van feeste, 
broelofte en zo. - Bel hem mer op (till. 2980) en 
hae kump subiet. 

Veur al ur maltriaal op dit gebied nao 

cv. A. Vlek & Zn. 
ZJWARTBROOK18 - TILLEF. 2407 

Veer levereo.a.: 

Hout, triplex, meubelplaat, hard- en zaach board, 

liestwerken. 

Blacken Decker boormasjienes en hulpstukke. 

Sjoorstein plate (8 soorten) 

Gereidsjappe, iezerwaren, meubelbesjlaag enz. 

Dooft 
zellef 

D'n Uul is nog lang 

geine koekoek! 



Wereldomroep (vervolg en slot) 

veel vreemdelingen in het Roer-
mondse Carnavals-Mekka zien 
debarkeren op de hoogdagen van 
Carnaval, al half zat en met het 
patina van overtrokken verwach
tingen aangaande Trijntje en 
Bijntje op het gezicht. Stelt u 
zich vooral daar niet te veel van 
voor. W a a r u in Roermond komt 
met Carnaval: het is voor alles 
een plaatselijk feest waar u als 
gast welkom zult zijn. Lach niet 
te vlug om wat u niet begrijpen 
kunt. Geen grotere waarheden, 
geen bitterder ernst kan worden 
geproduceerd, dan door de mens, 
die net een masker, dat gelijk is 
aan het uwe, heeft laten vallen, 
en die zichzelf in blijdschap heeft 
herontdekt. 

Dit was een uitzending van D'N 
UUL Wereldomroep. 

Frans Roubroeks 

veur grote en kleine 

geluidinsjtallasies 

Bussjop Boermanssjtraot 54 - Remunj - Till. 2547 

Ome Bair 
gauw nao hoes; 
d'n Uul reup! 

^^%^~sJz^*u. 

Zo es d'n Uul 
thoes kwek; 
kwek dr 
nörges 

„D'n Uul," 
wie later - wie baeter 
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