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Het verhaal achter de getallen

Beste lezer, u heeft de jubileumgids van het 55 jarig 
bestaan van CV De Blouwe in handen. Een gids 
boordevol getallen, iets dat bij een jubileum altijd 
een belangrijk onderwerp is.
Een voorproefje van wat u kunt verwachten:
- 6 leden en oud-leden 
- 4 oud-prinsen
- 3 voorzitters
- 2 tambour-maîtres
- 3 generaties
- 2 Jannen, 1 prins of 2 prinsen en 1 Jan
- 3 Harrie’s
- 11+ leden Raad van 11
- 2011
- 12-02-2011
Kortom allerlei getallen die te maken hebben met 55 
jaar Carnaval bij de Blouw vaan Wolder. 
Deze gids gaat echter niet zozeer om deze getallen, 
als wel om de verhalen en het plezier dat er achter 
schuilgaat. 

De bedoeling is niet geweest om volledig te zijn, (dat 
mag men ook niet verwachten van een 55 plusser!) 
maar meer om de sfeer van 55 jaar CV De Blouwe in 
woord en beeld te brengen.
Voor de oudere generatie hopelijk een feest van 
(h)erkenning (Wie zaot dat noe ouch alweer?) en 
voor de jongere generatie een bron van historische 
naslag en wellicht verbazing (Kòste ze toen ouch al 
carneval viere?)
We laten ook één van de benjamins van de huidige 
Raad van 11 aan het woord om weer te geven hoe 
springlevend onze vereniging en ons Carnavalsgevoel 
op dit moment zijn. 

Als 55-plusser ziet CV De Blouwe de toekomst met 
vertrouwen tegemoet, want als een vereniging al zo 
lang relevant blijkt voor de Wolderse Carnaval, zien 
wij niet in waarom we over 11 jaar bijvoorbeeld over 
ons pensioen zouden moeten gaan nadenken!
Ik zou u willen uitnodigen om al deze en ontbrekende 
verhalen van vroeger en nu nog eens met ons door te 
nemen. Dit kan onder het genot van een drankje en 
het fantastische muziekprogramma tijdens ons 5x11 
jubileumfeest, onder leiding van onze nieuwe 
Jubileum-Hoeglöstigheid, op zaterdag 12 februari 
aanstaande. 
Voor nu wens ik u veel leesplezier!

  Maurice Borgignons
namens Comité 5x11 CV De Blouwe

en Raad van Elf van CV De Blouwe
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6222 NL Maastricht
043-3639560
WWW.VANDUURLING.NL



Woord van de Voorzitter  (1)

Sinds jaar en dag heeft het getal 11 - als symbool der 
zotheid - binnen ons traditioneel carnavalsgebeuren 
een bijzondere betekenis. Iedere periode van 11 jaar 
of veelvoud daarvan vormt aanleiding om de 
bloemetjes extra buiten te zetten.
Naar gelang dat veelvoud van 11 groter wordt, wordt 
ook de feestvreugde meestal uitbundiger.
In 1956 gingen binnen De Blouw van Wolder 
stemmen op om ook binnen de harmonie de 
vastelaovend-viering leven in te blazen en te bezien 
op welke manier een bijdrage geleverd zou kunnen 
worden aan het totale Wolderse carnavalsgebeuren. 
Als eerste aanzet besloten de initiatiefnemers tot 
oprichting van een eigen carnavalsvereniging en wel 
– hoe kon het ook anders – onder de naam CV De 
Blouwe. Het feit dat dit jaar CV De Blouwe haar 
55jarig bestaansfeest viert, toont eens te meer aan 
dat het initiatief van destijds in goede aarde is 
gevallen.
Vijfenvijftig jaar vervult CV De Blouwe een belangrijke 
rol in de carnavalsviering van Wolder.
De carnavalsvereniging is een onlosmakelijk 
onderdeel van de harmonie. De Raad van XI 
organiseert het jaarlijks carnavalsbal binnen de 
harmonie met daaraan voorafgaand de 
bekendmaking van de Prins die dat jaar de scepter zal 
zwaaien over De Blouwe van Wolder.
Op carnavalsmaandag wordt acte de présence 
gegeven in de Wolderse optocht.   
Er zijn uitstekende contacten met zusterverenigingen 
binnen de Wolderse gemeenschap en ook over de 
landsgrens heen zijn er bijzonder goede banden. 
Carnaval leeft in Wolder. Voorbeelden zijn de 
jaarlijkse hiere- en dameszitting van het Kommittee 
Wolderse Hierezitting die een positieve uitstraling 
hebben en de grensoverschrijdende optocht op 
carnavalsmaandag waarin zich naast de Wolderse 
carnavalsverenigingen ook de Belgische buren op 
nadrukkelijke wijze presenteren. Organisatie en 
deelnemers aan die optocht mogen zich ieder jaar in 
een bijzonder grote belangstelling verheugen.
CV De Blouwe streeft er naar om aan de Wolderse 
Vastelaovend een positieve bijdrage te leveren – niet 
alleen binnen eigen gelederen maar ook daar buiten - 
en alle carnavalvierders op een gepaste wijze plezier 
en vertier te bezorgen. Dat verdient hulde en lof!
Op 12 februari a.s. is er tijd voor een welverdiend 
eigen feest.
Een bruisend jubileumfeest en heel veel succes voor 
de toekomst van harte toegewenst!!

Giel Eijssen, 
Voorzitter Harmonie Wilhelmina Wolder

Woord van de Voorzitter  (2)

Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben zijn 
wij, CV de Blouwe, al volop bezig met de 
voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2010 – 
2011.

De raad van elf bestaat inmiddels uit 16 leden. Ieder 
lid binnen de vereniging heeft zijn eigen taken.
De ene met wat meer verantwoordelijkheden dan de 
ander. Daarnaast heeft iedereen door de  jaren heen 
zijn eigen “naam” verworven. Ben je nieuwsgierig wie 
welke naam heeft verworven de afgelopen jaren en 
wil je verdere informatie over CV de Blouwe, dan 
verwijs ik je graag naar onze geheel vernieuwde 
website: www.cvdeblouwe.nl  

CV De Blouwe heb ik de afgelopen jaren leren kennen 
als een vriendenclub. Waarbij tijd is voor lol, plezier 
en op zijn tijd een glaasje bier, maar als er gewerkt 
moet worden iedereen bereid is zijn bijdrage hieraan 
te doen. 
De vereniging is niet alleen actief in de Wolderse 
carnaval, maar ook over de landsgrenzen heen. Eén 
van de hoogtepunten tijdens de carnaval is dan ook 
de internationale carnavalsoptocht.

Tijdens dit carnavalsseizoen bestaat onze vereniging 
5 x 11 jaar en wij zullen daarom op zaterdag 12 
februari 2011 ons jubileum kracht bij zetten door het 
organiseren van een fantastische feestavond. De 
muziek op deze avond zal verzorgd worden door Zi Zi 
Kwe Kwe. Daarnaast zal Dieter Koblenz samen met dit 
orkest een miniconcert geven.

Genoeg redenen, dacht ik, om u op 12 februari te 
mogen begroeten in onze hoftempel.
Tot dan!

Jeroen Ernenst
Voorzitter CV De Blouwe

http://www.cvdeblouwe.nl/


                     
   Ben Kuster    

Wijerdijk 43    
3620 Lanaken    

GSM: +31 6 27 04 85 18    
Email: kuster@telenet.be    



Oud-Prins (1), Tambour-maître (1)
Prins Paul I (1961)

Leef lui vaan Wolder
In het jaar 1961 na Christus stond in De Limburger: 
“PRINS PAUL de 1ste  ZET WOLDER OP DE KOP”.
In dat jaar werd ik, Paul Theunissen, zoon van Pauw 
en Lena, thans 70 jaar oud, uitgekozen om prins 
carnaval van Wolder te worden. Het carnaval werd 
voor die tijd al groots opgezet door de 
supportersvereniging van de Harmonie Wilhelmina, 
de vereniging van alle blauwen. Mijn vrouw, Annie 
Daenen stond toen, zoals ook nu nog, aan mijn zijde. 
Ik werd destijds uitgekozen door de voorzitter van de 
carnavalsvereniging Louis van Vlodrop en de 
penningmeester Sjerra Moors (oom van Sjerra Moors 
en Nico Hogenboom). Alleen mijn moeder Lena 
Pieters, Louis, Sjerra, Annie en ik wisten van die 
keuze, tot op het moment dat ik werd uitgeroepen 
tot prins carnaval en Annie tot prinses werd 
benoemd. De uitroeping en het balfeest daarna was 
een geweldig en heel gezellig festijn met heel veel 
bekenden en Woldernaren.
Voor mij was deze benoeming met ceremonie heel 
indrukwekkend en ik ervoer dat toen als een grote 
eer, die mij te beurt was gevallen.

Ik werd bijgestaan door een zeer gewaardeerde raad 
van elf, onder leiding van de preses, Louis van 
Vlodrop. De andere raadsleden waren. Sjerra Moors, 
Mon Stevens (Mon van de witte), Sjeng Hogenboom 
(de flouis), Pieke Dinjens, Frans Nicolaes, Sjaak 
Haesen, Sjerra Darding (van de musch), Sjors 
Paulissen (van’t jeunsche), Pierre Geussens en Sjeng 
Hogenboom (de sjoester). Ter nagedachtenis aan 
deze raadsleden: “ALAAF ALAAF ALAAF”!!!! 

Samen met de harmonie hebben wij met deze raad 
van 11 op carnavalszondag deelgenomen aan de 
grote carnavalsoptocht in Tongeren. Wij werden daar 
toen officieel door het college van Burgemeester en 
Schepenen, met champagne, in het Stadhuis van 
Tongeren ontvangen. Een heel mooie herinnering. 
Mijn vervoer was, gezeten op een paard op een 
wagen, getrokken met tractor van Sjerra van de 
Musch. Sjerra is toen met zijn tractor en wagen, naar 
Tongeren gereden. Prachtig, toch?
De carnavalstijd hebben wij heel gezellig 
doorgebracht in Wolder. ‘s-Maandags zijn wij 
uiteraard meegetrokken met een van de eerste 
optochten in Wolder. 
Tijdens dit carnaval waren de ouders van Annie, 
Micheel en Lies Daenen, 25 jaar getrouwd. Wij 
werden aan de Bilserbaan, ’s-maandags voor de 
optocht in Wolder, afgehaald door den auwe Monie 

op zunne voes en Nico van Monie op zun raspeerd en 
Sjerra Darding met tractor en carnavalswagen. Het 
publiek stond rijen dik langs de Gawweweeg 
(Goudenweg), door het veld, tot in Wolder. 
Indrukwekkend was deze ervaring. Maar wij hadden 
veel lol.
Annie en ik hadden deze belevenissen niet willen 
missen en wij praten daar nog regelmatig over. Het 
schiep een mooie band onder al diegene, die bij het 
verenigingsleven waren betrokken en zeker bij het 
wel en wee van de harmonie Wilhelmina. Lief en leed 
werden op een respectabele wijze met elkaar 
gedeeld. Wij houden ons steeds op de hoogte van 
activiteiten van de harmonie. Wij zijn blauw en 
blijven blauw. Daar ben ik mee geboren en daar ben 
ik trots op. 
Dat carnavalsfeest in 1961 was groots, met heel veel 
gezelligheid en kameraadschap, van de kant van alle 
leden en aanhang van de harmonie Wilhelmina.

Mien gedachte zien nog deks in Wolder. En as ut aon 
Annie en miech lik, daan blijf dat  zoe. En daan dink 
iech: Same leve, same leefde geve, same nao get 
streve, same kinne v’r alles beleve!
Unne pinselijke raod:
Kom neet allein met VASTELAOVEND oet de ploej.

Allemaal veel goeds en zeker gezondheid toegewenst. 
En de carnavalsvereniging wensen wij veel succes en 
een geslaagd 55-jarige bestaan.

Getekend,
Paul Theunissen (mede namens Annie Theunissen-

Daenen)

oud prins van de blauwen van Wolder
oud tamboer van harmonie Wilhelmina

oud tambour-maître van de harmonie Wilhelmina
oud lid en tamboer van de jeugdkapel onder leiding 

van Nandus 
oud hoofdinspecteur van de politie 

op 25 januari 2001 door de Koningin benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau



De harmonie en CV De Blouwe trekken samen uit voor de optocht in Wolder  op Carnavalsmaandag 1961.



Oud-Prins (2), Tambour-maître (2), 3 Generaties (1)
2 Jannen, 1 prins, 2 prinsen, 1 Jan
Prins Coen I (1964)

Noot van de redactie:
Van Coen van Thor hebben wij het telkens 
terugkerende, maar opmerkelijke, verhaal ontvangen 
achter het 2-jarig Prinsschap van Jan Darding, zoals  
destijds door Coen uitgesproken bij het 3x11 jarig 
jubileum in 1989 (zie foto beneden):
 
“ ….Veer höbbe auch unne prins gehad dee twie jaor 
heet geregeerd. In 1982 en 1983 euse prins Jan 
Darding.
Dat kaom door dat euse zaol nog neet veerdig waors, 
en veer genne aandere zaol kòste kriege um unne 
nuije prins oet te rope.
Mè de organisasie zaot dao toch met op hunne 
maog. Zie vroge ziech aof, zouw dat toch neet te deur 
weure veer deen erreme jong?
Mè iech kin uuch gerös stelle. Heer heer miech ins in 
mien oer gefluusterd:

“Jè en toch is ut neet zoe deur twie jaor
 achterein prins te zien

's maondags komme ze dig aofhole mèt un
ganse kompeneij en dat is gezellig. En de höbs daan 
get beer en bruutsjes in hoes gehaold. En es ze denao 
goon en der is get euver gebleve, dat kinste weggoeie 
um totste de rest vaan die daog toch neet mie thoes 
kums.

Mè noe höb iech miech dat bewaord veur ut jaor 
drop!" …."







2001 - Prins Jo III Knipschild 2002 - Prins Jos I Koolen 2003 - Prins Roel I Close

2004 - Prins Maurice I Borgignons

Prinsengalerij
2000-2011

?
2011 - Prins Zjubileium V

Kom 12 
fibberwarie

kieke!!

2005 - Prins Jeroen I Duijsinx

2006 - Prins Frank I Hamers 2007 - Prins Dave I Braeken

2008 - Prins Theo I Bastiaens 2009 - Prins Eddy I Broux 2010 - Prins Vincent I Sijben





Ron & Anjo

Tongerseweg 390
6215 AD Maastricht

043-3472487
pepel@hetnet.nl 



Oud-Prins(3), Harrie (1)
Prins Harrie I (1985)

Daar wordt aan de deur geklopt. Wie kan dit zijn? 
Niet Sinterklaas in ieder geval. Het zijn Mat Feij en 
Nico Braeken. Wat komen zij nu doen op 
zondagmorgen hier in De Heeg bij ons?
Nou dat wordt snel duidelijk. Zij komen polsen of ik 
interesse heb om Prins van de Blouwe te worden. Dat 
is toch wel effen schrikken. Ik Prins van de Blouwe? 
Wat moet ik daarmee? Uiteraard hebben zij dit werk 
al vaker gedaan en gaande het gesprek weten zij mij 
te overtuigen dat je toch zeker Prins van de Blouwe 
moet zijn geweest om de rest van je leven goed te 
kunnen slapen. Er worden wat praktische zaken 
doorgenomen en ik word verder voorgelicht wat het 
Prinsenleven in de carnavalstijd zoal inhoudt.
Enfin, ik ga dus Prins van de Blouwe worden. Nu alles 
plannen wat er moet gebeuren, waar ik rekening mee 
moet houden en wat er nu allemaal op me af gaat 
komen. Ik moet in ieder geval mijn geheim bewaren 
en een Prinsenkostuum gaan regelen. 
Maar dan is toch het moment aangebroken dat de 
onthulling gaat plaatsvinden. Alleen een 
probleempje. Er is die avond feest en daar moet ik 
zien weg te komen zonder dat ze er weet van 
hebben. Hiervoor een plannetje gemaakt met 
medewerking van de wachtdienstmedewerker van de 
PLEM. Die avond word ik “opgeroepen” voor een 
storing. Ik ga nog even vertellen dat ik ben 
opgeroepen voor een storing. Als laatste geef ik toch 
nog even de hint: ‘En hier gaat dan de nieuwe Prins 
van de Blouwe’, iedereen lachen natuurlijk. Gekke 
kwast, ga de storing oplossen dan ben je ook weer 
snel terug op het feest. Oké, dan niet!
Snel naar de kroeg waar mijn kostuum klaar hangt. 
Om 20.00 uur word ik opgehaald door de harmonie 
en vervolgens gaan we in optocht naar de zaal. Daar 
gaat het dus gebeuren. Zweten onder de 
vermomming van warmte maar meer ook van de 
zenuwen. Shit, nu moet ik naar voren. Wat moet ik 
doen. Ik kan niet meer terug. Daar gaat het 
trommelgeroffel los. Vermomming uit en dan het 
masker af en dan………….kicken.
Daar staat de nieuwe Prins van de Blouwe; Prins 
Harrie den Ierste. Voor de statistieken: er bekleden 
nog twee Harrie’s na mij het Prinsenschap. Als een 
schaap over de dam is…………
Een heerlijke feestavond volgde die eigenlijk te snel 
voorbij was. Vele carnavalsverenigingen waren 
aanwezig en ook vele bekenden. Het feestje dat ik 
had moeten verlaten in verband met mijn inauguratie 
tot Prins van de Blouwe was ook in zijn geheel 
verhuisd naar de Blouwe Zaal. Uiteraard hebben we 
nog gevierd tot in de late uurtjes.

 De weken naar carnaval toe waren enerverend. Het 
was een periode van veel feesten. Nu is de definitie 
van feesten van toen te omschrijven als: veel zuipen, 
veel springen, nog wat eten en tenslotte veel te laat 
naar bed. Maar dat moet je er maar voor over 
hebben. Eén van de meest bijzondere feesten die ik 
mocht meemaken is toch wel het uitroepen van de 
Prins bij de Smokkelere in Montenake. Het blijft toch 
een bijzonder plezant volkje. 
Het was mij gelukt de scepter te bemachtigen van de 
Prins van de Smokkelere maar dat was niet 
rechtsgeldig en kon dus geen vat bier eisen, jammer 
maar ergens toch goed voor. Die morgen was het ook 
weer een uur of 6 voor ik naar bed kon. Kreeg thuis 
zelfs applaus voor deze inspanning, wat ik uiteraard 
ook zeer waardeerde!
Koud was het zeker die carnavalsmaandag in Wolder. 
Het vroor 's nachts een graad of -13 en het was 
overdag niet veel warmer dan een graadje of -5. 
Maar ondanks dit was er toch een aardige harmonie 
bereid gevonden om mij bij mijn moeder, dit 
vanwege de verhuizing waar ik in zat, op te halen. 
Ook namen zij een grote wagen mee met daarop een 
dikke zjiem, om mij te begeleiden naar het startpunt 
van de grote internationale optocht van Wolder. 
Uiteraard had ik, zoals dit hoort bij een Prins, gezorgd 
voor een natje en een droogje. Voor mijzelf had ik 
een klein flesje jonge klare meegenomen voor in de 
optocht. Dit zou goed werken tegen de kou. Ik moet 
zeggen dat ik bij het einde van de optocht geen kou 
meer voelde maar eveneens eigenlijk niet meer wist 
waar ik was en wat ik aan het doen was. Gelukkig had 
Francien het direct goed in de gaten dat ik was 
bevangen door een plotselinge oververmoeidheid en 
heeft mij “meegesleept” naar huis. Helaas moet ik dit 
incident betitelen als één van mijn slechtste 
uitvoeringen als Prins. Leuk detail trouwens was 
destijds het carnavalsliedje: "met de dikke zjiem 
veurop" en dit was zeer toepasselijk op mij. In die tijd 
liep ik nog met de dikke zjiem op straat in de 
harmonie.
Als laatste was er nog op dinsdagavond een rondgang 
door Wolder met de Prins. Ook hierbij werd de Prins 
begeleid door de harmonie. De carnavalsvereniging 
zorgde dan voor wat extra bonnen en zo kon er al 
feestend een eind worden gebreid aan de Carnaval 
van 1985. 
Met veel plezier kijk ik terug op de periode als Prins 
van de Blouwe. Ik zal het dan ook iedereen adviseren 
om dit ambt een keer op zich te nemen als zich de 
kans aanbiedt. Dan rest mij nog om de jubilerende 
Carnavalsvereniging van de Blouwe te feliciteren met 
hun jubileum en wens ik iedereen een zalige carnaval 
2011 toe.

Harrie Darding



Mat Hertogen, Jean Claessens, Chris Reneerkens, Ben Braeken(op de rug), Nico Braeken, Mark Hertogen, Frans 
Groothausen en John Stevens komen Prins Harrie I ophalen met Carnaval 1985.



Oud-Prins(4), Voorzitter(3), Harrie (3), Dreij 
Generaties (2)
Prins Harrie III (1987)

Het was 1985 toen ik voor het eerst niet aanwezig 
was op ons jaarlijks carnavalsbal. Het was voor velen 
onder ons duidelijk. Harrie van den Boorn zou de 
nieuwe prins aan de Blouwe worden. Harrie zat 
echter in Parijs en nam daar deel aan een grote 
kappershow. Eerlijk gezegd, was ik die avond toch wel 
met mijn blouw hart in Wolder, want daar ging het 
die avond immers gebeuren.

Toen ik op zondag morgen Coen van Thor uit zijn bed 
belde om te vragen wie er nu prins was geworden zij 
hij doodleuk…prins Harrie d’n ierste. Ik begon te 
schaterlachen en meteen dacht ik dat dit de gedachte 
en gemoezel van de zaal zou zijn geweest. Maar niets 
was minder waar, mijn eigen schoonbroer Harrie 
Darding werd die avond uitgeroepen als prins.
Ik vond het natuurlijk doodzonde dat er niet bij was, 
maar dat heb ik later toch wel ingehaald. Nu dacht 
eigenlijk iedereen dat ik de volgende zou zijn, maar 
nee hoor, Prins Harrie d’n tweede werd uitgeroepen, 
Harrie Aarts wel te verstaan. 

Ik was op dit moment voorzitter van CV De Blouwe 
en ging als lid van de raad van ellef natuurlijk mee de 
verschillende verenigingen bezoeken. Op onze eerste 
avond uit (Oudjes in Daalhof) fluisterde Nico Braeken 
mij iets in mijn oor… diech ’t volgend jaor hè? Ik zei 
meteen ja en zo was ik dus in 1987 aan de beurt, 
Prins Harrie d’n derde, drie maal is scheepsrecht.
Zo staan wij met z’n drieën toch wel apart op het 
lijstje van 55, drie keer achter elkaar Prins Harrie.

Harrie van den Boorn

Dreij generaties (3)
'De Kappert' Guy, 
Lid Raad van Elf sinds 2009

Als Benjamin van CV De Blouwe volg ik mijn opa 
(Coen, red.) en vader (Harrie, red.) op bij de CV van 
de harmonie. Toen ik 2 jaar geleden begon aan mijn 
Carrière van trotse Blouwe wist ik niet goed waar ik 
aan begon. Aan de ene kant vond ik het geweldig, 
aan de andere kant vond ik het spannend. Ik wist niet 
goed hoe of wat er ging gebeuren, het was dus een 
soort van aftasten. 
Het mooiste moment voor mij is toch wel het eigen 
prinsenuitroepen elk jaar weer. Vroeger toen ik een 
klein menneke was en met mijn trommeltje mee tikte 
tegen het ritme in, vond ik dit al het meest 
spannende moment van de carnaval. Elk jaar weer 
word je met een andere truc verrast. Het heeft een 
charme die me altijd aangesproken heeft. Nu ik zelf 
op het podium sta, en nog minder weet dan normaal 
in het publiek, waar je constant geruchten hoort en 
onbekende familie leden ziet, voel ik de spanning al 
komen. Het zweet stroomt alle kanten uit, zou het 
een leuke prins zijn, zou hij een goede vastelaovend 
brengen? Natuurlijk twijfel je op zulke momenten, 
maar de prinsen die ik als lid van de raad van 11 heb 
meegemaakt waren simpelweg geweldig! Ik voel nu 
net als vroeger weer de spanning, de charme blijft 
altijd aanwezig, en de vastelaovend blijft hierdoor 
levend. 
De carnavalsoptocht in Wolder is ook iets speciaals. 
Dat er zoveel mensen meedoen in zo een “klein” 
dorp is fantastisch. Zelf woon ik in Meerssen, waar 
carnaval ook goed gevierd wordt. Al moet ik toegeven 
dat ze aan Wolder niet kunnen tippen. Het leuke is 
dat de meeste van deze verenigingen elkaar ook op 
bijna elk carnavalsbal zien. Dit maakt de sfeer goed, 
waardoor iedereen onvergetelijke momenten 
meemaakt. Zoals afgelopen jaar, toen er geen wagens 
konden rijden door alle sneeuw en we toch de 
optocht in gingen met zijn allen. Dit vond ik 
persoonlijk geweldig. Ouderwets, zaate harmonietjes 
die voor muziek zorgden, prinsen die door de sneeuw 
glijden en op 3 uurtjes gefabriceerde drankwagens 
waren het beeld van de optocht. 
Ik weet zeker dat dit jaar weer een memorabele 
carnaval voor de deur staat, en ik hoop dat iedereen 
hiervan gaat genieten. Want wat is Maastricht, wat is 
Limburg, zonder de Vastelaovend?

Guy van den Boorn
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Feestprogramma  zaterdag 12 februari 2011

Vanwege het volle programma beginnen we al om 
19.00 uur, wanneer we afscheid nemen van onze 
onvergetelijke Sneeuwprins Vinz, inmiddels getrouwd 
met zijn prinses Adriënne, na zijn huwelijksaanzoek 
tijdens het carnavalsbal  vorig jaar.

Wij roepen alle leden en sympathisanten van de 
harmonie op hierbij aanwezig te zijn en ruim op tijd, 
want direct erna zal in deze kring onze nieuwe 
JUBILEUM HOEGLÖSTIGHEID worden uitgeroepen.

Vanaf dat onze Nuije Hoeglöstigheid bekend is, volgt 
er een receptie voor het jubileum van 55 jaar CV De 
Blouwe, waar men de gelegenheid heeft om de 
nieuwe prins en de jubilerende carnavalsvereniging 
te feliciteren. Oud-leden en Oud-Prinsen worden bij 
deze feestelijkheden nadrukkelijk betrokken

Vanaf 21.30 uur barst het artiestenprogramma los, 
met een Live optreden van het Maastrichtse 
kwaliteitsorkest ZIZI KWE KWE. Alle officiële 
plichtplegingen zijn dan achter de rug en we gaan in 
'ne reijaloet door de zaal voor een mooi 
carnavalsfeest. 
We zullen dan ook goed opgewarmd zijn voor de 
HOOFDACT van ons feest: 
Niemand minder dan onze Duitse Schlagerkönig 
DIETER KOBLENZ komt een MINICONCERT verzorgen 
m.m.v.  ZIZI KWE KWE.

Daarna is er tot in de late uurtjes gelegenheid om er 
eentje te drinken, of twee, of zolang er nog geld is 
voor de taxi.....

Het Comité 5x11 van CV De Blouwe nodigt u van 
harte uit dit feest bij te wonen en hoopt u hiermee 
een fantastische avond te bezorgen, zodat we 
hopelijk kunnen terugkijken op een onvergetelijke 
Jubileum avond.

  Dieter Koblenz            ZiZi Kwe Kwe

CV De Blouwe

Comité 5x11 CV De Blouwe
Gerrie Moors, Ron Thimister, Maurice Borgignons,

Raoul Snijders, Jeroen Ernenst

Raad van Elf
Jeroen Ernenst, Marco Ernenst, Raoul Snijders, 

Gerrie Moors, Denny Kluts, Ger Hesemans, 
Maurice Borgignons, Jo Knipschild, Wim Hesemans, 

Alain Broux, Eddy Broux, Paul van Herpt, 
Guy van den Boorn, Wilfried Muré, Jeroen Duijsinx,

Vincent Sijben (per 2011)

ZIE WWW.CVDEBLOUWE.NL VOOR ALLE NIEUWS!

Raad van Elf CV De Blouwe in 2008 met prins Theo I








