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VasteloavesbloodVasteloavesblood
Sjlager va Heële
Het duo Paul & Leo heeft het Sjla-Het duo Paul & Leo heeft het Sjla-
gerkonkoer 2015-2016 van H.V.V.
De Winkbülle gewonnen. De pu-
blieksjury moest eraan te pas ko-
men om te beslissen dat het num-
mer Vasteloavesblood de belangrijk-

ste concurrenten Nonde (van De
Dörpsgekke) en Wen’t ummer geet
hüj (Frits Pelt) achter zich wist te la-
ten.

Gerard I en Peggy I
Prinsenpaar BrunssumPrinsenpaar Brunssum
C.V. De Streupers heeft Gerard I en
Peggy I (Gerard en Peggy Alofs) tot
nieuw Stadsprinsenpaar van Bruns-
sum uitgeroepen. De receptie van
het paar is op zondag 10 januari in
de Brikke Oave (11.11 uur).

Verentreffen verbindt
carnaval in Parkstad
In het Streeperkruis in Landgraaf
komen vandaag vanaf 20.11 uur de
carnavalsverenigingen van Parkstad
bij elkaar voor het Verentreffen.

Prinsen, jeugdprinsen, prinsessen,
vorsten en andere vasteloavesaan-
hangers kunnen optredens ver-
wachten van onder meer Spik en
Span, Kartoesj, Marleen, Duo X-El-
le, Patrick Pesch en Der Hossa
Prinz. Toegang gratis.

Dennis I heerst
over Heerlerbaan
Dennis Cobben is geproclameerd
tot Hooglustigheid van C.V. De
Soeplummele (Heerlerbaan). De
27-jarige Heerlenaar is ook lid van
de Raad van Elf van De Winkbülle.

Sjilvend Alaaf roept
jubileumprins uit
In cultureel centrum Fa-Si-La is
jubileumprins uit
In cultureel centrum Fa-Si-La is
morgen (20.30 uur) de prinsen-

proclamatie van CV Sjilvend Alaaf.
De opvolger van Roger I is een jubi-
leumprins, omdat de Schinveldse
carnavalsvereniging 7x11 jaar be-
staat.

Leedjeskonkoer
Genberg
In Café Zinzen 2.0 in Ubachsberg
vindt morgen voor de zesde keer
het Leedjeskonkoers van Genberg
plaats met acht inzendingen. Alle
nummers staan al op een cd. Aan-
vang: 21.00 uur.

Ron, Camiel en vrunj
winnen in Schinveld
Het 20ste Sjilves Leedjeskonkoeer
is gewonnen door Ron, Camiel en

vrunj. Het nummer Kom zing en
dans mit os kreeg de meeste stem-
men van de negen inzendingen. Al-
le liedjes verschijnen op een cd die
medio december uitkomt.

Feestavond
VV De Geete
VV De Geete roept vandaag in za-
lencentrum ’t Stroatje in Waubach
haar nieuwe prins uit nadat Ivo I af-
scheid heeft genomen. De avond
begint om 20.11 uur.

Receptie HeksenbergReceptie Heksenberg
D’r Heksenbergse Vastelaovends
Verein viert zondag in gemeen-
schapshuis Sjpashoes (vanaf 14.11
uur) met een receptie het 4x11-jarig
bestaan.


