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Ranzel, 11 november 2013

Leef luuj, Wuif en Wuifi nne,

’t is al waer 44 joar geleije dat der luuj in Ranzel woare die dachte vasteloa-
vend motte véér viere in eige durp. Véér gunt neet mie noa Zumpelveld of 
Gullepe, hie in Ranzel brent de lamp. Om doa mië heng en veut aen te gae-
ve woert besjloate tot oprichting va CV de Wuif. D’r 1 ste prins Giel woert 
geïnstalleerd va oet d’r beerkelder bie ’t Fien en d’r Herman zaliger. De 
gedachte va toen, Ranzel laefbaar hawte, weurt tot op der daag va vandaag 
hoeg gehawte. Va de vasteloavend noa ’t Weijefi ës , fi este veur jonk tot oad, 
in Ranzel viere véér ‘t same. Blie bin ich auch dat ’t Ranzelfestival georgani-
seerd weurt mit bienoa al de Ranzelse vereins. Same kin veer mie dan allein.
Went laefbaerheid en sjpas um te woane zit neet in geld of in ein gebouw. 
’t Zit in de luuj, en jekker verein is doa veur de sjpies die de luuj bie-ein hilt 
en daomit ein bastion maekt dat d’r sterktste sjturm euver wint.
De Wuif zint d’r neet veur zich zelf, mer va en veur Ranzel. Veer organiseren 
en initiëren, mer veer besjtunt allein mer umdat de luuj va Ranzel dat wille. 
Géér komt mit de carnaval, Weijefi ës en al die angere aktiviteiten, woa veur 
dank. Es dank, mer auch es sjtuk verbongenheit, hat CV de Wuif gemeint 
bie vasteloavend en zeker mit ein jubileum van 4 moal 11, doa heurt ein 
vlag bie. De vlag va De Wuif is het kadoo va oos veur Ranzel.

Blie zint veer dat d’r nog luuj va toen, der Hub Dautzenberg en Hub Habets, 
44 joar later noch ummer d’r bie zint, zie höbbe alle leef en leid mit oos 
Wuif gedeilt. Op de Jubileumreceptie zulle veer Hub en Hub speciaal hul-
digen samen mit hun medejubilarissen Jos van Oppen 33 joar lid, Kasper 
Donners 22 joar lid en der Remco Dautzenberg 11 joar lid. Stuk veur stuk 
steunpilaar va oos verein.

Ein woord va dank auch an al die luuj die De Wuif ein werm hart toedrage, 
mer zeker jekerein dea De Wuif in de aafgeloape 44 joar op wat veur ein 
manneer auch geholpe höbbe. Mede durch euch is De Wuif gewoare wat ’t 
noe is.

Herman Eussen, Veurzitter CV de Wuif

Voorwoord Voorzitter
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Een nieuwe mijlpaal bereikt, is eigenlijk de eerste gedachte die bij mij op-
komt als ik aan het 4x11-jarig jubileum denk.
En wat voor een mijlpaal. Zeker als je zo door de geschiedenis van de 
Ranzelse Carnaval leest en de verhalen hoort van hoe het allemaal 44 jaar 
geleden begonnen is: een prins uitroepen vanachter het buff et, Raad van 
Elf kostuums die carnavalszaterdag gehuurd werden en hopelijk aswoens-
dag weer terug werden gebracht zonder kleerscheuren. Niet meer voor te 
stellen in de tijd van vandaag.
Dan hebben we vandaag de dag een hele andere carnaval, alles is met de 
tijd meegegaan. Wat echter gebleven is en van steeds grotere waarde is 
voor de carnaval in Ranzel, is het enthousiasme van de inwoners van Rans-
daal en omstreken, de carnavalsgroepen bij de optocht, de opkomst bij de 
activiteiten zoals een Aw Wieverbal, de Prinsenproclamatie, de Jeugdprin-
senproclamatie, eigenlijk alle activiteiten het hele seizoen door. Het enthou-
siasme van opkomst, meedoen en organisatie. Dit maakt de carnaval in 
Ranzel tot een geweldig feest voor elke Prins, ieder jaar weer.
Ook voor mij als President maakt dit de carnaval tot het mooiste wat er is, 
de mensen van Ranzel, jong en oud te zien genieten bij alle activiteiten die 
wij organiseren.
Het mooiste geschenk is natuurlijk dat er een Prins voorop gaat die geniet 
van zijn jaar, zijn tijd als Prins en er samen met het Jeugdprinsenpaar een 
geweldige carnaval van maakt.
Ik hoop dan ook dat we hier nog lang van mogen genieten, carnaval mit 
veul sjpas en plezeer mer op de gepaste, Ranzelse maneer.

Ranzel, Alaaf

Noël Vaessen, President CV de Wuif

Voorwoord President
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CV de Wuif staat aan de voor-
avond van haar 44-jarig jubile-
um en kan terugkijken op vele 
mooie carnavalsjaren. Elk jaar 
opnieuw is het een groot feest 
van vreugde en plezier en gaan 
de “Wouven” en “Wouvinnen” 
verkleed in de mooiste en gekste 
kostuums. Maar hoe is CV de 
Wuif nu eigenlijk ontstaan? En 
hoe is carnaval zelf ooit ont-
staan?

Voor het ontstaan van CV de Wuif 
kunnen we terugvallen op de ana-
len van de vereniging, echter over 
de precieze oorsprong van carnaval 
zijn zelfs de geschiedkundigen het 
niet eens. Er zijn over het algemeen 
dan ook twee theorieën. De eerste 
zegt dat het uit de oudheid in de 
landbouwstreken is ontstaan en de 

andere zegt dat het met het Chris-
telijk geloof te maken heeft. 

Carnaval ontstaan in de landbouw-
gebieden. Sommigen beweren dat 
de verste oorsprong van carnaval 
gevonden kan worden in de oud-
heid als een van oorsprong heidens 
lentefeest met vruchtbaarheidsritu-
elen. Koning Winter moest verdre-
ven worden zodat de vruchtbaar-
heid na de winter terug kon keren. 

In de landbouwstreken was men 
ontzettend blij als er weer een 
vruchtbaar seizoen aanbrak. Water 
zorgde voor vruchtbaarheid en ook 
vrouwen waren het symbool voor 
vruchtbaarheid. Daarom werd er 
een kar uit de zee getrokken, om-
ringd met vrouwen. Deze vrouwen 
droegen allemaal maskers om de 

boze wintergeesten te verjagen 
(wat verwijst naar de verkleedpar-
tijen tijdens het huidige carnaval). 

Op deze kar werd een god rond-
gereden, vaak in de vorm van een 
symbool. Dat was per land meestal 
verschillend. In Egypte bijvoor-
beeld een houten stier met een 
zon tussen de horens; het symbool 
van de zonnewende, dus terugkeer 
van de zon en het symbool van de 
god Osiris. In Griekenland de god 
van de vruchtbaarheid en de wijn, 
namelijk Dionysos. Tijdens dat feest 
ging het er hevig aan toe; de Grie-
ken dronken enorm veel ter ere van 
Dionysus. Zij vonden, dat mensen 
die hun verstand nooit kwijt willen 
raken, onverstandig. Dus feesten en 
dronken en dansten ze er maar op 
los. Afbeeldingen van deze god van 

Het onstaan van de 
carnaval in Ransdaal
Het onstaan van de 
carnaval in Ransdaal
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de wijn werden op een scheeps-
kar door Griekenland gereden. 
Dionysus, werd later overgenomen 
door de Romeinen, die hem de 
naam Bacchus gaven. Zij vierden 
eind februari een driedaags feest 
ter ere van Dionysus of Bacchus. 

Ook op de feesten tijdens het 
carnaval van de Romeinen werd 
flink gefeest, gedronken, wellustig 
gezongen en gemusiceerd. Een 
mogelijke verklaring voor de term 
carnaval is dan ook het Latijnse 
woord Carrus Navalis wat ‘kar uit 
de zee’ of ‘scheepswagen’ betekent. 
Dit kan slaan op het schip waarmee 
de god van de zee van de Kelten of 
Germanen uit het noorden kwam 
om deel te nemen aan de lente-
feesten, maar verwijst ook naar 
een scheepswagen die tijdens de 
festiviteiten door de straten werd 
getrokken met aan boord ver-
momde vierders; het zogenaamde 
narrenschip. Hierin zou ook de 
oorsprong van de optocht gezien 
kunnen worden.

Carnaval ontstaan als een  
christelijk feest
Een andere theorie, gaat uit van de 
katholieke Kerk als initiatiefnemer, 
die al dat heidens gedoe met lede 
ogen aan zag en het idee opvatte 
om deze narrenfeesten en andere 
uitspattingen een religieus tintje 
te geven. Zodoende zou onder 
invloed van het christendom de 
vorige theorie, de betekenis daar-
van, verloren zijn gegaan en werd 
de nadruk gelegd op de uitspatting 
voor het begin van de vasten. De 
Kerk zou het feest in de Middeleeu-
wen namelijk hebben ingesteld als 
overgangsritueel om de drempel 
naar de veertigdaagse vastentijd 
vóór Pasen te verlagen. 

De vastentijd wordt daarom voor-
afgegaan door een anti-schepping 
(carnaval) om zodoende de afkeu-
ring van een leven met een puur 
aards karakter op te wekken. Door 
de gewone mensen enkele dagen 
heel concreet en aanschouwelijk 
te tonen én te laten ervaren wat 

het betekent als de duivel, heksen, 
narren, de anti-christ en het eigen-
zinnige in de mens regeren, had 
het feest een opvoedende functie 
voor de zogenoemde ‘gewone 
gelovigen’. Op aswoensdag halen 
rooms-katholieken vervolgens een 
‘askruisje’, waarbij de pastoor met 
as een kruisje op hun voorhoofd te-
kent, als teken dat hun zonden zijn 
vergeven en als herinnering aan de 
betrekkelijkheid van het leven. 

Het feest voor de vastentijd te 
plaatsen had ook nog een prak-
tische reden: het vlees kon niet 
langer bewaard blijven omdat 
het ijs in de koelkelders begon te 
smelten. De voorraad vlees moest 
dus zo vlug mogelijk op. Carnaval 
werd zo naast de gelegenheid 
om flink te feesten ook de laatste 
mogelijkheid om nog eens flink te 
schransen voor het Vasten begon. 
Hieruit volgt een andere mogelijke 
verklaring van het woord carnaval. 
Het woord carnaval zou dan komen 
van de Latijnse uitdrukking Carne 
Vale, dat vertaald zoveel betekent 
als “vaarwel aan het vlees” of van 
‘Carne Levare’ wat “vlees weglaten” 
betekent. Dit werd een soort ritueel 
om de vastentijd in te luiden. Hier-
mee werden ook vleselijke lusten 
bedoeld. Maar ook de uitleg dat de 
term een samentrekking zou zijn 
van het Latijnse Carne (vlees) en 
Valere (regeren) wordt gegeven; 
letterlijk dus de tijd dat het vlees 
regeert. 

Mengeling tussen theorieën
Zekerheid over welke uitleg nu 
de juiste is, is er echter niet. Waar-
schijnlijk zal het een mengeling 
van deze twee zijn. Wel kan met 
zekerheid gezegd worden dat, 
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zoals elke traditie, carnaval zich tot 
een ritueel ontwikkelde, waarbij de 
betekenis van de oorspronkelijke 
gebruiken verloren ging. Bovendien 
ontleenden verschillende feesten 
en hun gebruiken elementen van 
elkaar zodat het na verloop van tijd 
onduidelijk werd welk gebruik bij 
welke datum en feest hoorde.
De invulling wordt aangepast aan 
de lokale omstandigheden en de 
tijd en verschilt slechts op onder-
delen van plaats tot plaats. Maar 
gemeenschappelijk zijn: een “Prins”; 
optochten met wagens; waaronder 
schepen op wielen, de normale 
regels gelden even niet, iedereen 
is aan elkaar gelijk, geen rangen of 
standen; en men kleedt zich in het 
kostuum van de andere klasse.

Oprichting CV de Wuif
Ook in Ransdaal werd carnaval op 
deze wijze gevierd. Echter tot de ja-
ren ’70 nog zonder een echte Prins 
en een carnavalsvereniging als stu-
wende kracht. Pas toen een hand-
vol initiatiefrijke inwoners er in 1970 
genoeg van hadden om de “drei 
dol daag” elk jaar in aangrenzende 
dorpen te moeten doorbrengen, 
kwam de eerste serieuze gedachte 
om in Ransdaal een eigen carna-
valsvereniging op te richten. 

Dit lumineuze idee werd des-
tijds niet met trompetgeschal en 
tromgeroffel ontvangen, want 
aanvankelijk vreesde menigeen 
in het kleine kerkdorp voor de 
overlevingsmogelijkheden van een 
dergelijke vereniging. Toch bleken 
na wat gehakketak 11 mensen 
bereid deel uit te maken van de 
eerste Raad van Elf van de nog op 
te richten carnavalsvereniging. 
Hoe CV de Wuif aan haar naam 

kwam, kunt u elders in dit jubileum-
magazine lezen.

Onder grote belangstelling vond in 
1971 in café Coumans de eerste, al 
dan niet geïmproviseerde, Prinsen-
proclamatie plaats. Om klokslag 
21.00 uur op die gedenkwaardige 
avond brak het grote moment in 
de geschiedenis van de Ransdaal-
se carnaval aan, toen de eerste 
Carnavalsprins van CV de Wuif in 
de stikdonkere narrentempel van 
Coumans vanuit de bierkelder 
achter het buffet arriveerde en 
vervolgens onder oorverdovende 
alaafs als Prins Giel I (Leunissen, 
1971) plechtig werd geïnstalleerd. 
Daarmee had het onstuimige leven 
van De Wuif een officiële aanvang 
genomen. Op carnavalszondag 
werd nog in allerijl een praalwagen 
in elkaar getimmerd, waarin Prins 
Giel I en zijn hooglustig gevolg een 
ware triomftocht door Ransdaal en 
de dag er na door Klimmen maak-
ten. 

De start van CV de Wuif viel onder 
een gelukkig gesternte. Carnaval 
1971 waren drommen feestvierders 
op de been die zich in één woord 
kostelijk vermaakten. En dat de 
werkers van het eerste uur midden 
in de roos hadden geschoten, werd 
duidelijk toen op het eind van de 
“drei dol daag” in café Coumans een 
spontane geldinzameling voor De 
Wuif werd gehouden, omdat zo’n 
feest in de toekomst nog eens op 
touw moest worden gezet. Dat was 
niet aan dovemansoren gezegd. 
Het bijeengebrachte geld werd in 
mutsen en prinsenkledij geïnves-
teerd, terwijl daarnaast plannen 
voor een echte carnavalsoptocht 
werden uitgebroed. En zo trok op 
13 februari 1972 de eerste bonte 
carnavalsstoet met Prins Gerrit I 
(van Wissen, 1972) door de straten 
van Ransdaal. Het zou voor jong 
en oud een onvergetelijke happe-
ning worden. De Wuif hadden het 
goede spoor te pakken en werden 
hartelijk aangemoedigd om vooral 
maar te blijven doorgaan. ¾
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AGENDA

18 JANUARI 2014
Jeugdprinsenproclamatie in 
Zaal Vonken

31 JANUARI 2014
Kinderdisco in Café Spierings

28 FEBRUARI 2014
Schoolcarnaval

4 MAART 2014
Kindermiddag Zaal Vonken

Extra activiteiten voor de kinderen
In het jubileumjaar zal CV de Wuif in samenwerking met Basisschool 
St. Theresia en JVR natuurlijk ook de kinderen bij het jubileum betrekken.

Allereerst is er de kleurwedstrijd. Op 6 januari worden er aan de kin-
deren van alle groepen van de basisschool kleurplaten uitgedeeld. 
Deze mogen dan gekleurd worden, zo mooi als je kan. Daarna lever 
je deze in bij de meester of juf. De kleurplaten zullen te bewonderen 
zijn tijdens de jeugdprinsenproclamatie op 18 januari in zaal Vonken. 
Gedurende de jeugdprinsenproclamatie wordt per groep de mooiste 
kleurplaat gekozen. 
Zit je niet in Ransdaal op de basisschool, niet getreurd. De kleurplaten 
zijn tussen 6 en 17 januari ook verkrijgbaar bij ’t Magazijn te Ransdaal, 
waar ze vervolgens tot 18 januari ook weer ingeleverd kunnen worden.

Naast de kleurwedstrijd is er op 31 januari een kinderdisco, georgani-
seerd door de leden van de oudste groep van JVR. De disco vindt plaats 
in Cafe Spierings waar alle kinderen en hun ouders natuurlijk van harte 
welkom zijn.

Tot slot zal er op vrijdag 28 februari op het schoolplein een ballonnen-
wedstrijd worden georganiseerd. Voor vertrek naar het carnavalsfeest 
van de basisschool ontvangen alle leerlingen een rode, gele of groene 
ballon en schrijven hun naam op het kaartje. Daarna zullen de ballon-
nen gelijktijdig losgelaten worden en zullen we onder een rood-geel-
groene lucht en muziek van de papa’s en mama’s zaate hermenie naar 
de schoolcarnaval trekken.
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Leef luuj, hie is veur uch, d’r Prins van 2014, 
ozze jubileum Prins, Prins … !!!

En na deze (of soortgelijke) uitspraak zal in januari de Jubileumprins van 
CV de Wuif te voorschijn komen en zich bekend maken. Niet alleen aan 
de inwoners van Ransdaal, maar tevens ook aan de leden van De Wuif 
zelf. 
Het is namelijk een groot misverstand van buitenstaanders die denken 
dat alle leden van De Wuif op de hoogte zijn van wie de nieuwe Prins 
wordt. In de aanloopperiode tot de proclamatie wordt menig lid dan 
ook tevergeefs aangesproken door nieuwsgierige dorpsbewoners; 
“Dig zit’s toch bie de Wuif he, dan vertel mig ins wae d’r nuuije prins wu-
erdt”. Voor het merendeel van de leden is het namelijk ook elk jaar een 
verrassing wie de nieuwe Prins en eventuele Prinses wordt. Zo kan het 
dan ook gebeuren dat een lid, zonder het vooraf te weten, zijn eigen 
broer of een goeie vriend proclameert. Dit kan tot ontroerende maar 
ook hilarische situaties leiden. Maurice Konsten was dan ook zo verrast 
toen naast hem Huib I (Geurts, 2002) onder een masker vandaan kwam, 
dat hij Huib van blijdschap pardoes met een triomfantelijke gebarende 
middelvinger begroette.
De proclamatiecommissie heeft ieder jaar de moeilijk taak om weer 
iets nieuws te verzinnen en het publiek te vermaken met een nieuwe 
ludieke act. Na een aantal brainstormsessies onder het genot van een 
glaasje bier komt dit echter elke keer weer goed en vloeien de ideeën 
rijkelijk uit de pen, waarna alle voorbereidingen kunnen beginnen. Ter-
wijl de bühnebouwcommissie ieder jaar weer schitterende achterwan-
den creëert , gaan de oud-prinsengarde en enkele leden van de Raad 
van Elf aan de slag om hun teksten en / of eventueel semiprofessionele 
danspasjes te leren, en om hun outfi ts te regelen. Dit leidt altijd tot een 
hoop voorpret. Zo werd een van de heren raar aangekeken toen hij een 
dameszaak binnenliep om topjes te kopen voor 3 volwassen mannen, 
dit om de K3 act zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

En dan is de proclamatie aangebroken. Na het openingswoord van de 
President verdwijnen de meeste Oud-Prinsen achter de coulissen om 
zich voor te bereiden op de proclamatie-act. Daar waar het oefenen 
nog ontspannen verliep, verstrakken de blikken van de meeste “arties-
ten” naarmate hun optreden nadert. De spanning en stress achter de 
bühne is dan ook te snijden, alsof de heren voor een uitverkocht Ahoy 

De Proclamatie
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moeten optreden. Om hun nerven 
te bedwingen en voldoende moed 
te verzamelen wordt dan ook me-
nig pilsje genuttigd . Een persoon 
beet zelfs jaarlijks van alle spanning 
zijn vingernagels tot bloedens aan 
toe af. De ontlading is dan ook 
groot als ze hun act uitgevoerd 
hebben en De Wuif weer een nieu-
we Prins geproclameerd hebben. 
 
De “artiesten” van De Wuif zijn 
trouwens de eersten die verrast 
kennismaken met de nieuwe Prins 
(en eventuele Prinses). Gedurende 
de proclamatie-act wordt de Prins 
namelijk door een lid van de Prin-
sencommissie via de achterdeur 
het keukentje binnengesmokkeld, 
om zich daar om te kleden en het 
Moment Suprême af te wachten. 
Hier wordt meteen de stressbe-
stendigheid van de nieuwe Prins 
op de proef gesteld. Terwijl hij zich 
probeert fatsoenlijk aan te kleden 
en op tijd klaar te zijn, vliegen hem 
namelijk de eerste felicitaties en 
handdrukken om de oren, en wordt 
de Prins nog snel even geïnstru-
eerd waar en hoe op de bühne te 
verschijnen. 

Als de Prins gereed is, wordt op de 
bühne de spanning opgebouwd en 
spreekt de President de inmiddels 
legendarische woorden uit ;

“Leef luuj, hie is veur uch, d’r Prins van 
2014, ozze jubileum Prins, Prins !!!” ¾

Het geheim van 
de scepter

Het is algemeen bekend dat de scepter het teken van macht 

is binnen de carnaval. Wat velen niet weten, is dat er in de 

scepter van de Prins van CV de Wuif een geheime boodschap 

verborgen zit. Het is namelijk mogelijk om de scepter uit 

elkaar te schroeven, waardoor er in de holle koker een 

“geheim” opbergvak zichtbaar wordt. 

Prins Gijs I (Cremers, 2011) ontdekte dit en schreef een 

speciale boodschap voor zijn opvolger, de volgende Prins, 

waarvan hij destijds natuurlijk nog niet wist wie dat zou 

worden. Tevens voegde hij een aantal consumptiebonnen 

toe.

Echter, omdat de nieuwe Prins Rob I (Winthagen, 2012) de 

holle koker nooit ontdekte, bleef de boodschap ongelezen 

totdat Prins Esli I (Gerards, 2013) op een avond bij Café 

Spierings ontdekte dat de scepter toch een beetje los zat 

en de scepter helemaal uit elkaar draaide. Daar vond hij de 

boodschap en de consumptiebonnen. Gelukkig was onze 

kastelein zo schappelijk om de consumptiebonnen (die 

inmiddels dus een paar jaar oud waren) nog te accepteren, 

waarna er nog een gezellige avond ontstond.

Welke speciale boodschap in de scepter verborgen zat, 

weet alleen Prins Esli. Tenzij Prins Esli deze boodschap weer 

overbrengt aan onze nieuwe (Jubileum)Prins ...
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De Prinsenwagens 
van CV de Wuif
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Al sinds jaar en dag bouwt CV de 

Wuif haar eigen Prinsenwagens. In 

1989 wordt de eerste wagen ver-

huurd aan een andere vereniging.  

Uiteindelijk blijkt dit het begin te 

zijn van wat naderhand de belang-

rijkste inkomstenbron van de vereni-

ging werd.



Colmont 10c
6367 HE

Voerendaal
t: 045-5751612

i: www.destilletuin.nl
e: info@destilletuin.nl

De Stille Tuin
respect voor lichaam en geest

Hotstone massage
Hot- en coldstone massage
Klassieke massage

“Thuis” in persoonlijk
hypotheekadvies...

Bij een hypotheek komen 

allerlei persoonlijke gegevens 

op tafel. Dan wil je gewoon dat 

die in vertrouwde handen zijn. 

Wij  staan garant voor een 

deskundig, onafhankelijk 

advies in begrijpelijke taal. 

Een vraagbaak in een financiële 

wereld die steeds complexer 

wordt.

Bel nu de hypotheeklijn van 

Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!

Klimmenderstraat 57     6343 AA  Klimmen

T (045) 405 94 44      F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl      www.wschaepkens.nl
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Het feit dat een aantal leden erg 
handig met de handen is, is één 
van de redenen dat de vereniging 
haar eigen wagens maakt. Maar 
daarnaast is het ook ontzettend 
gezellig en zorgt het 
verhuur van Prinsen-
wagens voor een sta-
biele inkomstenbron. 
De wagenbouwers 
worden ze genoemd. 
Vele uren, dagen en 
weken stoppen de 
wagenbouwers in het 
verwezelijken van een 
stukje carnavalistisch 
vakmanschap. Ieder 
jaar weer bouwen zij 
een geweldige Prin-
senwagen die altijd als 
eerste te bewonderen 
is in de optocht van 
Ransdaal en daarna – als de wagen 
de vuurdoop goed doorstaat – nog 
in vele optochten in de regio.

Inmiddels heeft CV de Wuif een 
eigen onderkomen voor haar 
Prinsenwagens. “Oos loods” wordt 
de loods in Voerendaal ook wel 
genoemd. Dit onderkomen doet 
dienst als stallings- en bouwplek 
voor de volgende Prinsenwagen. 
Het idee om een loods te bouwen 
is niet van vandaag op morgen 
ontstaan. In het verleden waren de 
omstandigheden voor het bouwen 
van een Prinsenwagen verre van 
optimaal. Wat heet! De combinatie 
van winterse omstandigheden en 
een onverwarmde bouwplek bij 
de een of andere boer was alles-

behalve optimaal. Bouwen tussen 
de koeien, op de tocht en met 
verkleumde vingers was meer regel 
dan uitzondering. Maar in die tijd 
was de vereniging maar wat dank-

baar als er weer een boer bereid 
was een wagen te stallen of een 
bouwplek ter beschikking stelde. 
Iedere boer in Ransdaal heeft wel 
onderdak verleend aan de wagen-
bouwers, of op zijn minst een plek 
gecreëerd voor het stallen van een 
of meerdere Prinsenwagens.

Ieder jaar proberen een bouwplek 
te vinden was een uitdaging, maar 
het grotere probleem lag erin dat 
met steeds minder boeren er ook 
minder stallingsmogelijkheden 
waren. En dat terwijl het aantal 
Prinsenwagens van CV de Wuif 
gestaag groeide. Vragen werd 
zo langzamerhand bedelen en 
smeken. Een lokale fruitteler gaf de 
vereniging ooit toestemming om 

een wagen in de boomgaarden te 
stallen. Een wandelende ambte-
naar van de gemeente Voerendaal 
ontdekte echter de onder zeil 
verpakte wagen en heeft hiertegen 

bezwaar gemaakt. 
“Aantasting van het 
landschap”. Hoe frus-
trerend! Is er na veel 
moeite eindelijk een 
plek gevonden, komt 
zo een overijverige 
ambtenaar... Dit is een 
van de voorbeelden 
die ertoe geleid heb-
ben dat enkele leden 
binnen de vereniging 
begonnen te dro-
men van een eigen 
onderkomen. En bij 
sommigen bleef het 
niet bij dromen. Echte 

plannen werden gesmeed. 

Toen in de jaren 2001-2002 er 
opeens sprake was van het uitbrei-
den van industrieterrein Lindelaufer 
Gewande, werd het serieus. CV de 
Wuif meldde zich bij de Gemeente 
om deel te nemen aan de loting 
van de percelen. Maar wat bleek, 
men moest aan diverse criteria vol-
doen om aan de loting te mogen 
deelnemen. Criteria waar de vereni-
ging niet allemaal aan kon voldoen, 
maar door creativiteit en durf van 
enkele leden werd er uiteindelijk 
toch via een omweg een perceel 
bemachtigd: Lindelaufer Gewande 
46 kavel 28.

Op 20 november 2003 kwam het 
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bericht dat de bouwvergunning was 
verleend aan CV de Wuif. Aangezien 
het hele vergunningsproces meer 
dan een jaar geduurd had, werd 
er na het goede nieuws niet lang 
gewacht en de schop 
ter hand genomen. 
Het doel was de loods 
klaar te hebben voor 
de aankomende 
carnaval. In de daar-
opvolgende winter-
maanden werd de 
loods gebouwd. Het 
skelet van de loods 
werd door een exter-
ne firma gebouwd, 
maar de rest werd 
zelf gedaan. Regen 
en wind teisteren het 
bouwproject en de 
vele fotos bewijzen 
dat het zo ongeveer 
iedere dag geregend heeft. Maar 
vastbesloten als de mannen van CV 
de Wuif zijn, wordt de loods in maart 
van dat jaar daadwerkelijk in gebruik 
genomen. De vereniging kan haar 
wagens droog stallen en heeft een 
eigen bouwplek voor de toekomst; 
een droom ging in vervulling.

De daaropvolgende jaren moet de 
loods in verband met brandveilig-
heid worden voorzien van binnen-
muren. Een gedeelte van de loods 
wordt voorzien van een vloeistof-
dichte vloer en er worden rekken 
gemonteerd om extra opslagruimte 
te creëren. Daarnaast worden de 
oprit en de loods voorzien van 

bestrating en worden er een heuse 
keuken en garagebox gebouwd. 
Nadat het logo van CV de Wuif 
groot op een van de wanden heeft 
geverfd, is de loods zo goed als klaar 

en kan er een open dag worden ge-
organiseerd. Vele belangstellenden 
komen een kijkje nemen en pastoor 
Crutzen zegent de loods.

In de jaren dat de loods wordt (af )
gebouwd, gaat de wagenverhuur 
onverminderd door. Het zijn soms 
lange dagen, maar de sfeer en 
saamhorigheid binnen de vereni-
ging is en blijft goed. Hard werken 
en CV de Wuif gaan hand in hand. 
Het aantal Prinsenwagens neemt 
gestaag toe en de verhuur ver-
loopt prima. Het uitgangspunt van 
de wagenbouwers is dat iedere 
wagen meerdere jaren mee moet 
gaan. Maar de vereniging moet er 

ook voor zorgen dat er voldoende 
vernieuwing in het Prinsenwagen-
park plaatsvindt. De huurders willen 
immers ieder jaar een andere wa-
gen! En dus worden jaarlijks één of 

twee wagens vervangen. 
Soms wordt een wagen 
helemaal van begin af 
aan gebouwd, soms 
koopt de vereniging een 
onderstel, plateauwagen 
of een opbouw. 

De wagens moeten 
uiteraard ook in goede 
staat blijven. Veiligheid 
staat voorop! Daarom 
zijn onderhoud en repa-
raties onvermijdelijk. Na 
de verhuurperiode zijn 
er altijd wel een aantal 
wagens waaraan iets 
gedaan moet worden. 

Het kan verschillen van een kleine 
reparatie tot nieuw verfwerk of een 
nieuwe band. Als de carnavalsdagen 
nat zijn verlopen, zullen de wagens 
extra gepoetst moeten worden. Er 
zal altijd werk blijven. Het aantal 
wagens is inmiddels 14 in getal die 
deelnemen aan diverse optoch-
ten in Zuid- en Midden-Limburg. 
Tellen we vanaf 1989, dan kan de 
vereniging trots zijn op het feit 
dat CV de Wuif een bijdrage heeft 
geleverd aan minstens vijf honderd 
optochten en daarmee het in stand 
houden van een prachtig stukje 
Limburgse cultuur. ¾
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Lunchroom-IJssalon Pleinzicht 
Klimmen	  

Feliciteert C.V De Wuif 
met hun Jubileum! 

Het adres voor: 

Een gezond ontbijt, een verrassende 
lunch of een betaalbaar diner. 

Maar natuurlijk ook een rustpunt voor 
de wandelaar en fietser. 

En uiteraard het gehele jaar door het 
adres voor origineel Italiaans schepijs. 

7 dagen per week geopend! 

“Zelfstandige professionals die vanuit eigen 
vakmanschap gezamenlijk mensen, processen en 

projecten verbinden, ondersteunen organiseren en 
creëren. Uitgangspunten hierbij zijn betrokkenheid bij 
de omgeving en de bereidheid kennis te delen en van 

elkaar te leren.”

VERBINDEN IN  SLIMME ALLIANTIES

Meer weten? Kijk op: www.lijnspel.nl
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Ontstaan Weijefiës
Begin jaren negentig werd de 
belangstelling van kermisexploi-
tanten om met hun attracties naar 
Ransdaal te komen steeds kariger. 
In 1996 besloot CV de Wuif daarom 
het heft in eigen hand te nemen 
en organiseerde een eigen kermis, 
namelijk een ouderwets weidefeest 
(‘Weijefiës”). Authentieke kermis- 
attracties van vroeger werden van 
stal gehaald. Naast een schiet-
kraam, carrousel en kegelbaan kon 
men er hengelen, blikgooien en 
een echt Ransdaals spel: bedgooi-
en. Op een ijzeren stellage was een 
bed aangebracht waar iemand op 
moest gaan liggen. De deelnemers 
konden met ballen op een plaat 
gooien. Als er raak gegooid werd, 
kieperde het bed naar beneden 
en viel degene die erop lag tot 
hilariteit van de omstanders op 
de grond. Vroeger schijnt hier nog 

een aparte dimensie aan geweest 
te zijn, toen er onder het bed een 
grote bak met water stond. 

Het eerste jaar moest De Wuif nog 
veel leren. De schietkraam stond 
zo opgesteld dat de schutters in de 
richting van de kerk schoten. De 
achterwand van de schietkraam 
bleek echter niet bestand tegen de 
kogeltjes voor de roosjes en prijs-
kaarten. Terwijl toenmalig pastoor 
Wierts die middag een kind doopte 
in de parochiekerk vlogen de aan-
wezigen op een gegeven moment 
de kogels om de oren. In de week 
erna hebben De Wuif het raam van 
de parochiekerk vakkundig hersteld 
en sindsdien is de schietkraam 
verplaatst naar een plek met een 
schietrichting naar het open veld. 

De inwoners van Ransdaal konden 
het Weijefiës steeds meer waar-

deren en bezoeken ieder jaar in 
groten getale de Ransdaalse kermis. 
Ook het college van B&W van de 
gemeente Voerendaal loofden in 
het gemeentelijk infobulletin het 
initiatief van De Wuif en stelden 
jaarlijks de weide naast de kerk gra-
tis ter beschikking. Vanaf het ont-
staan van de parkeerplaats naast de 
kerk, vindt het Weijefiës plaats in de 
weide van dhr. Horbach, achter de 
parkeerplaats.

Kirmis in Ranzel vanaf 2009
In 2009 werd het idee om ook op 
de zaterdag voor het Weijefiës een 
feest te organiseren, voor het eerst 
gerealiseerd. Het idee is ontstaan 
doordat het “Ranzelfestival” destijds 
een aantal jaren was weggevallen 
en er daardoor ook een gat was 
ontstaan in het amusement voor 
de Ransdaalse gemeenschap. 
Bovendien stond de tent er toch al 

‘t Weijefiës

�
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Wiebachstraat 5b - 6466 NG  Kerkrade - T. +31 (0)45 546 55 86 - kerkrade@rouwettebanden.nl
Putweg 49a  - 6343 PD  Klimmen - T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com

Uw veiligheid, ons beroep.

Uw adres voor alle maten en  merken auto-, landbouw-, 
 vr achtwagen-,  industrie-, motorbanden en velgen.

 Specialist in balanceren van uw wielen en  
 het uitlijnen van uw voertuig. 

 Concurrerende prijzen. 

 Opslag van uw winter- en zomerbanden.

Kapsalon ‘Styled by Roana’
Openingstijden:

- Maandag Gesloten
- Dinsdag 9.00 tot 18.00
- Woensdag 9.00 tot 18.00
- Donderdag 10.00 tot 20.00
- Vrijdag 9.00 tot 18.00
- Zaterdag 8.00 tot 16.00
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en kon door de tent te vergroten 
het feest relatief makkelijk worden 
uitgebreid tot twee dagen. Om de 
herkenbaarheid te vergroten, wer-
den mooie posters door de gehele 
gemeente verspreid en werd het 
evenement omgedoopt tot “Kirmis 
in Ranzel”.

De afgelopen jaren gaven 
onder andere de bands 
Jean & the Piepkes, Kalt-
spiel, MADI en DoMu5 
acte de présence op onze 
Kermis. Maar met name de 
optredens van de Janse 
Bagge Bend (in 2009, 
2010 en 2012) zijn legen-
darisch en werden goed 
bezocht, niet alleen door 
Ransdalers, maar ook door 
feestvierders uit de rest 
van Zuid-Limburg. Deze 
avonden werden over het 
algemeen als zeer gezellig 
ervaren. Henk Steijvers, de 
zanger van de Janse Bagge 
Bend, schrijft na ieder con-
cert een recensie op hun 
website. Hij omschreef het 
optreden op zaterdag 23 
juni 2012 als volgt: 
“Sjiek, dat het mogelijk is 
om zo iets traditioneels als 
een dorpskermis, te kun-
nen bekostigen doordat 
honderden mensen uit Ransdaal 
en omstreken zo goed/gek zijn om 
naar Bagge te komen. Hulde! Jullie 
redden de Limbo-Cultuur, HULDE! 
Gezellig, geen gedoe, geen gezeik 
of herrie, mosje, crowdsurfen, ge-
woon oergezellig. Iedereen die er 
was, hartstikke bedankt en we zien 
mekaar morgen bij de draaimolen.”

Organisatie
Leuk zo’n feest, maar wat komt er 

eigenlijk allemaal bij kijken? Het 
begint doorgaans zo ongeveer een 
jaar van tevoren met het boeken 
van een geschikte band. Verder 
moeten er nog een aantal andere 
zaken geregeld, besteld en gereser-
veerd worden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de tent, het huren van 
diverse attracties, het huren van de 

wc-wagen, de tap, buffetten, glazen 
etc. en uiteraard het bestellen van 
voldoende drank. Daarnaast wordt 
er voor gezorgd dat de weide ieder 
jaar kort gemaaid is en dat de heg 
langs de kerk gesnoeid wordt.

Onder het motto: “vele handen 
maken licht werk”, zijn vanaf de 
woensdag voor de kermis zo onge-
veer alle leden van onze vereniging 
hard aan het werk om de kermis tot 

een succes te maken. Deze handen 
zijn vooral nodig om de tent en het 
podium op te bouwen. Verder wor-
den op de vrijdag en de zaterdag 
de buffetten, stehtischen, keuken 
etc. klaargezet. De meeste attracties 
voor de zondag worden ook al op 
de zaterdag opgebouwd, aange-
zien veel leden van onze vereniging 

op zondagmorgen meel-
open met de processie 
en er op zondag dus niet 
veel tijd meer is om een en 
ander voor te bereiden.

Op de zaterdagavond en 
op zondag staan de leden 
van De Wuif samen met 
hun partners klaar om de 
bezoekers van een natje 
en een droogje te voorzien 
en de attracties te runnen. 
Een groot aantal leden 
hebben op maandag vrij 
van hun werk om de tent 
af te breken en alles op te 
ruimen. Voor een aantal le-
den vormt deze maandag 
het hoogtepunt van het 
kermisweekend: als alles 
opgeruimd is, zit onze taak 
erop en kunnen wij onder 
het genot van een pilske 
bij Café Spierings nage-
nieten van een geslaagde 
kermis!

Heden en toekomst 
In 2013 heeft onze vereniging 
onder andere geïnvesteerd in de 
attracties voor de zondagmiddag. 
Zo hebben wij een eigen carrousel 
aangeschaft en opgeknapt welke in 
2013 voor het eerst te bewonderen 
was. Ook is door een aantal leden 
veel vrije tijd gestoken in het zelf 
maken van unieke spelattracties! 
Voor de Kirmis in Ranzel 2014 �

Kirmis

zondag 30 junizondag 30 juni

WEIJEFIES

zaterdag 29 juni

www.cvdewuif.nl
Ransdaal

zaterdag 29 juni

MADI  bekend van Pinkpop

zondag 30 junizondag 30 juni

MADI bekend van Pinkpop

DoMu5
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Wil jij als procesoperator 
of logistieke vakspecialist 
aan de slag?

De beste baan biedt zich nu aan. 
Lees verder en reageer snel!



hebben wij reeds het toporkest 
Wir Sind Spitze geboekt. De band 
omschrijft zichzelf als “Die Neue Al-
pen-Spatzen-Buben-Rocker-Schla-
ger-Freunde
& Oberkrainer-Pop-Rebellen-Ka-
pelle” en daarmee is geen woord 
teveel gezegd! Wir Sind Spitze 
speelde reeds eerder op het Ran-
zelfestival en maakt nu haar debuut 
op de Kirmis in Ranzel. De band 
heeft reeds menig Zuid-Limburgse 
feesttent op zijn kop gezet en is 
daarmee een garantie voor een 
super gezellige avond!

Vandaag de dag is de Kirmis in 
Ranzel een niet meer weg te 
denken evenement in het dorp. 
Het geheim van de Kirmis is de 
gezellige en ongecompliceerde 
sfeer, een plek waar jong en oud 
elkaar ontmoet en er veel plezier 
met elkaar hebben. Het doel van 
CV de Wuif is dan ook om dit uniek 
stukje Limburgse cultuur in Rans-
daal tot in lengte der jaren in stand 
te houden. We zien u ook in 2014 
graag tijdens het laatste weekend 
van juni (zaterdag 28 en zondag 29 
juni) weer terug! Proost! ¾
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Presidenten Hub Habets Adrie Savelberg Frank Houben Noël Vaessen

Lid sinds? Sinds de oprichting 1970 Carnavalsdinsdag toen Ben Leunissen Prins 
was in 1985

1980 1995

Regeerperiode? 1970 t/m 1992 1992 t/m 1999 2000 t/m 2010 Sinds 2010

Hoe kijk je terug op je tijd als 
President?

Een zeer drukke tijd. Alles moest nog van 
de grond af aan opgebouwd worden. Maar 
de lach, plezier en lol wat de gemeenschap 
beleefde maakte dit ruimschoots goed.

 Het was dat er toen geen andere kandidaat 
was die dit op zich wou nemen. Ik heb het 
een mooie tijd gevonden, maar ook een 
drukke tijd, je moet altijd van de partij zijn.

Was schitterend na een aarzelende start, het 
moest immers iemand doen. Maar toen het 
eenmaal liep vond ik het best een leuke job.

Niet, ben er nog volop mee bezig.

Hobby? Van alles wat, tuinieren, doe-het-zelven, 
met het kleinkind bezig zijn en de kinderen 
een hand hulp toesteken.

Verenigingsleven: Biljart Club Ransdaal, 
Uniformenfonds Les Amis Reunis, CV de 
Wuif, Lector, Collectant.

Motorrijden, als het ervan komt en in en om 
huis wat klussen vind ik leuk.

De familie, lezen, het werk.

Tic? Als je vanaf 1970 al bezig bent met carnaval 
mag je dit gerust een tic noemen.

Lopen. Voor zover mijn weten het toelaat heb ik 
geen tic!

Alles moet toch wel altijd perfect zijn.

Favoriete carnavalsplaatje? Momenteel zijn er door het vasteloavend 
leedjeskonkour vele mooie carnavalsplaat-
jes. Wel zal me uit onze beginjaren “Kinder 
wir Leben nur einmal” altijd bijblijven.

Kom geef os nog ein. Niet één specifiek plaatje maar het hele 
LIMBURGSE genre vind ik leuk. Ik ben dan 
ook trots op het feit dat we dit in limburg 
hebben.

W-dreej - Vandaag.

Drank? Koffie en bij gelegenheden een pilsje. Pils. Hier kan ik kort over zijn, Bier! Een goed glas rode wijn, een lekker speci-
aal bier, of een goed glas pils. Door de dag 
een lekkere kop koffie.

Carnavalsontbijt? Spek en ei. Zure haring. Spek en ei, als het lukt !!!( als ik al iets door 
de keel krijg!)

Geen of spek en ei.

Carnavalspakje? Natuurlijk ons kostuum voor de rest vind ik 
alles goed als het maar stemmig is.

Kostuum CV de Wuif. Het zwarte kostuum al 34 jaar bijna. Maar 
daarnaast ieder jaar een apart pakje dat 
Miem voor ons maakt en waarmee we ook 
buiten Ransdaal ons vermaken tijdens de 
carnaval.

Sinds ik lid ben van de carnavalsvereniging 
heb ik dit bijna niet meer aan :-) , dus het 
kostuum van de president.

Favoriete Prinsenwagen? Momenteel hebben we vele mooie praal-
wagens. Uit mijn Presidententijd vond ik 
onze nagebouwde steek een waar en mooi 
kunststuk.

Bierton. Mijn eigen wagen van 1984 uiteraard, een 
wagen met twee torens die geheel gekleed 
ging in geplooid stof, rood geel en groen!

De dobbelsteen uit 1995; mijn Prinsenwa-
gen

Bedtijd? Normaal 23.00uur en in carnavalstijd 1.00 
of 2.00 uur.

Van 11.30 tot 05.30. Te Laat!!!!( in carnavalstijd is al vaker de 
krant op de mat gevallen als we naar bed 
gaan).

Motto? Maak sjpas en plezeer op ein gepaste 
manneer.

Maak sjpas en plezeer op ein gepaste 
meneer.

Samen die Carnavalskar blijven trekken en 
daarbij de “jeugd“ vooral niet vergeten.

Unne daag neet gelache is unne daag neet 
gelaef.

Mooiste herinnering als President? Het moment dat er 4 kinderen bij mij aan 
de deur kwamen om zich op te geven voor 
de optocht. Toen ik alles genoteerd had 
hadden zij wel nog een belangrijke vraag 
of ze het startgeld al konden krijgen. ze 
moesten ook materiaal kopen. Dat materi-
aal is goed gekomen en het startgeld na de 
optocht ook....

Optochten. Op de buhne in Venlo als 3x11 jarige jubile-
um vereniging met Prins Remco en Prinses 
Gaby. Maar daarbuiten nog vele mooie 
herinneringen; te veel om op te noemen.

Toch wel de eerste Sleuteloverdracht die ik 
mocht presenteren; toch wel speciaal.

Favoriete taak als President? Om zo goed mogelijk representatief te zijn 
voor de vereniging.

Installeren Prins. De begeleiding van het Prinsenpaar was 
voor mij toch altijd wel speciaal en ook een 
bijzondere eer.

Het uitroepen van de Prins, de proclamatie.

Wat wens je de Jubileumprins toe? Een onvergetelijke mooie ervaring waar hij 
zijn hele leven nog van kan nagenieten

Een fantastisch regeringsjaar. Een onvergetelijk en mooi carnavalsseizoen 
waar hij nog jaren met plezier aan terug 
denkt!!

Een supermooi jaar zoals wij die allemaal 
als Prins hebben gehad. 

Sinds de 
oprichting 
van CV de 
Wuif heeft de 
vereniging 
een viertal 
Presidenten 
gehad. 
Wij legden 
hen een aantal 
vragen voor.
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Presidenten Hub Habets Adrie Savelberg Frank Houben Noël Vaessen

Lid sinds? Sinds de oprichting 1970 Carnavalsdinsdag toen Ben Leunissen Prins 
was in 1985

1980 1995

Regeerperiode? 1970 t/m 1992 1992 t/m 1999 2000 t/m 2010 Sinds 2010

Hoe kijk je terug op je tijd als 
President?

Een zeer drukke tijd. Alles moest nog van 
de grond af aan opgebouwd worden. Maar 
de lach, plezier en lol wat de gemeenschap 
beleefde maakte dit ruimschoots goed.

 Het was dat er toen geen andere kandidaat 
was die dit op zich wou nemen. Ik heb het 
een mooie tijd gevonden, maar ook een 
drukke tijd, je moet altijd van de partij zijn.

Was schitterend na een aarzelende start, het 
moest immers iemand doen. Maar toen het 
eenmaal liep vond ik het best een leuke job.

Niet, ben er nog volop mee bezig.

Hobby? Van alles wat, tuinieren, doe-het-zelven, 
met het kleinkind bezig zijn en de kinderen 
een hand hulp toesteken.

Verenigingsleven: Biljart Club Ransdaal, 
Uniformenfonds Les Amis Reunis, CV de 
Wuif, Lector, Collectant.

Motorrijden, als het ervan komt en in en om 
huis wat klussen vind ik leuk.

De familie, lezen, het werk.

Tic? Als je vanaf 1970 al bezig bent met carnaval 
mag je dit gerust een tic noemen.

Lopen. Voor zover mijn weten het toelaat heb ik 
geen tic!

Alles moet toch wel altijd perfect zijn.

Favoriete carnavalsplaatje? Momenteel zijn er door het vasteloavend 
leedjeskonkour vele mooie carnavalsplaat-
jes. Wel zal me uit onze beginjaren “Kinder 
wir Leben nur einmal” altijd bijblijven.

Kom geef os nog ein. Niet één specifiek plaatje maar het hele 
LIMBURGSE genre vind ik leuk. Ik ben dan 
ook trots op het feit dat we dit in limburg 
hebben.

W-dreej - Vandaag.

Drank? Koffie en bij gelegenheden een pilsje. Pils. Hier kan ik kort over zijn, Bier! Een goed glas rode wijn, een lekker speci-
aal bier, of een goed glas pils. Door de dag 
een lekkere kop koffie.

Carnavalsontbijt? Spek en ei. Zure haring. Spek en ei, als het lukt !!!( als ik al iets door 
de keel krijg!)

Geen of spek en ei.

Carnavalspakje? Natuurlijk ons kostuum voor de rest vind ik 
alles goed als het maar stemmig is.

Kostuum CV de Wuif. Het zwarte kostuum al 34 jaar bijna. Maar 
daarnaast ieder jaar een apart pakje dat 
Miem voor ons maakt en waarmee we ook 
buiten Ransdaal ons vermaken tijdens de 
carnaval.

Sinds ik lid ben van de carnavalsvereniging 
heb ik dit bijna niet meer aan :-) , dus het 
kostuum van de president.

Favoriete Prinsenwagen? Momenteel hebben we vele mooie praal-
wagens. Uit mijn Presidententijd vond ik 
onze nagebouwde steek een waar en mooi 
kunststuk.

Bierton. Mijn eigen wagen van 1984 uiteraard, een 
wagen met twee torens die geheel gekleed 
ging in geplooid stof, rood geel en groen!

De dobbelsteen uit 1995; mijn Prinsenwa-
gen

Bedtijd? Normaal 23.00uur en in carnavalstijd 1.00 
of 2.00 uur.

Van 11.30 tot 05.30. Te Laat!!!!( in carnavalstijd is al vaker de 
krant op de mat gevallen als we naar bed 
gaan).

Motto? Maak sjpas en plezeer op ein gepaste 
manneer.

Maak sjpas en plezeer op ein gepaste 
meneer.

Samen die Carnavalskar blijven trekken en 
daarbij de “jeugd“ vooral niet vergeten.

Unne daag neet gelache is unne daag neet 
gelaef.

Mooiste herinnering als President? Het moment dat er 4 kinderen bij mij aan 
de deur kwamen om zich op te geven voor 
de optocht. Toen ik alles genoteerd had 
hadden zij wel nog een belangrijke vraag 
of ze het startgeld al konden krijgen. ze 
moesten ook materiaal kopen. Dat materi-
aal is goed gekomen en het startgeld na de 
optocht ook....

Optochten. Op de buhne in Venlo als 3x11 jarige jubile-
um vereniging met Prins Remco en Prinses 
Gaby. Maar daarbuiten nog vele mooie 
herinneringen; te veel om op te noemen.

Toch wel de eerste Sleuteloverdracht die ik 
mocht presenteren; toch wel speciaal.

Favoriete taak als President? Om zo goed mogelijk representatief te zijn 
voor de vereniging.

Installeren Prins. De begeleiding van het Prinsenpaar was 
voor mij toch altijd wel speciaal en ook een 
bijzondere eer.

Het uitroepen van de Prins, de proclamatie.

Wat wens je de Jubileumprins toe? Een onvergetelijke mooie ervaring waar hij 
zijn hele leven nog van kan nagenieten

Een fantastisch regeringsjaar. Een onvergetelijk en mooi carnavalsseizoen 
waar hij nog jaren met plezier aan terug 
denkt!!

Een supermooi jaar zoals wij die allemaal 
als Prins hebben gehad. 
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Rood, geel en groen zijn de 
kleuren van carnaval. Maar 
waarom juist deze kleuren?

Deze kleurencombinatie 
stamt van vele eeuwen 
terug, uit de tijd van de nar 
in het kasteel. Een nar droeg 
vroeger een combinatie van 
de kleuren rood, geel en 
groen. Om dit te verklaren 
moeten we ons beseff en 
dat de meeste mensen 
destijds niet konden lezen of 
schrijven, waardoor kleuren 
vroeger veel meer betekenis 
hadden dan vandaag en 
hierdoor een belangrijk 
communicatiemiddel waren. 
De kleurensymboliek van de 
nar was dus voor de meeste 
mensen meteen duidelijk.

Een nar werd vroeger niet 
alleen gezien als een grapjas, 
maar werd ook gezien als 
de verpersoonlijking van de 
duivel. Die tegenstrijdigheid 
komt ook terug in de voor 
ons zo bekende kleuren. De 
gele kleur stond bijvoorbeeld 
voor opgewektheid en 
uitgelatenheid, maar ook 
voor nijd. Groen stond 
voor levensvreugde, maar 
ook voor dwaasheid en 
onervarenheid (vandaar ook 
de uitdrukking “een groentje” 
voor iemand met weinig 
ervaring). Rood was de kleur 
van de liefde, maar stond ook 
voor de duivel en de dood.

Tegenwoordig zien we de 
kleuren rood, geel en groen 
nog steeds iedere carnaval 
terug. 
Ter ere van het 4 x 11-jarige 
jubileum heeft CV de Wuif dit 
jaar zelfs haar eigen (rood-
geel-groene) vlag ontworpen. 
De vlaggen worden gratis 
ter beschikking gesteld voor 
ieder huishouden in Ransdaal. 
Wij zouden het dan ook 
geweldig vinden als tijdens 
de carnaval aan ieder huis een 
rood-geel-groene Wuif-vlag 
zou hangen! 

Heeft u nog geen vlag weten 
te bemachtigen? Neem 
dan contact met ons op via 
secretariaat@cvdewuif.nl.
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Het is logisch dat carnavalsver-
enigingen gedurende het carna-
valsseizoen een drukke agenda 
hebben. Naast de gebruikelijke 
activiteiten die alle verenigingen 
gemeen hebben zoals een pro-
clamatie en een optocht, hebben 
veel verenigingen ook nog haar 
eigen specifieke gebruiken en 
gewoontes. Zo ook CV de Wuif. 
Maar waar is CV de Wuif dan nu 
precies zo druk mee tijdens het 
carnavalseizoen? Welke vaste 
activiteiten dat allemaal zijn, zal 
hieronder toegelicht worden.

Seizoens Opening 
Uiteraard begint CV de Wuif jaarlijks 
het seizoen met de opening op de 
Elfde van de Elfde (of de daarop 
volgende zaterdag). Deze opening, 
welke dikwijls in de vorm van een 
feestavond plaats vindt in Café 
Spierings, wordt muzikaal opgeluis-

terd door een live bandje of DJ. In 
plaats van een feestavond kiest CV 
de Wuif soms ook voor een andere 
invulling, door het organiseren van 
alternatieve activiteiten zoals onder 
andere een vossenjacht en een 
spellenavond.

Proclamatie
Terwijl sommige mensen elkaar 
nog een voorspoedig nieuwjaar 
toewensen, wordt de eerste zater-
dag na de jaarwisseling afscheid 
genomen van de regerend Prins en 
proclameert CV de Wuif haar nieu-

we Prins. Tijdens deze proclamatie 
wordt het publiek altijd een keur 
aan artiesten aangeboden. Een van 
de vele hoogtepunten is altijd de 
proclamatie act van de Oud-Prin-
sen, waarbij de nieuwe Prins op lu-
dieke wijze aan het publiek gepre-
senteerd wordt. Na de 11 punten 
van de Prins, volgt een spetterend 
slotoptreden, waarna nog tot de 
kleine uurtjes doorgefeest wordt. 
Amper in bed beland mag de Prins 
daarna alweer vroeg op. Om stipt 
11.11 uur start namelijk de jaarlijkse 
kroegentocht waarin de Prins voor-
gesteld wordt aan de lokale kaste-
leins en cafébezoekers. Ondanks 
het relatief vroege tijdstip staat de 
voltallige Raad van Elf, al dan niet 
met kleine oogjes, dan weer paraat 
in het café. Slechts een enkele Prins 
viel het wakker worden zwaar en 
werd zodoende door de Raad van 
Elf van bed gelicht.

De activiteiten van 
CV de Wuif

�

De activiteiten van 
CV de Wuif
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Jeugdprinsenproclamatie
CV de Wuif draagt de Ransdaalse 
jeugdcarnaval een warm hart toe. 
Daarom brengen we dan ook jaar-
lijks een bezoek aan de jeugdprin-
senproclamatie, welke door Jeugd-
vereniging Ransdaal georganiseerd 
wordt. Nadat met wervelende 
optredens van de jongeren het 
nieuwe Jeugdprinsenpaar gepro-
clameerd wordt, is het de taak aan 
de Prins om het nieuwe Jeugdprin-
senpaar te installeren. Gezamenlijk 
zullen zij nu de carnaval trekken .

Recepties
Naast activiteiten in eigen dorp 
treedt CV de Wuif ook verder dan 
de dorpsgrenzen naar buiten. Jaar-
lijks wordt er dan ook een bezoek 

gebracht aan de prinsenrecepties 
van de zusterverenigingen in de 
gemeente Voerendaal. Dat bete-
kent in de praktijk dat jaarlijks de 
recepties van De Naate in Voeren-
daal, De Kaatboere in Kundrade en 
De Durchströpere in Ubachsberg 
bezocht worden. De Molmuus van 
Klimmen houden alleen in hun 

jubileumjaar een receptie, die wij 
dan ook graag bezoeken. Daarnaast 
bezoeken wij één of twee keer 
per jaar een receptie van andere 
verenigingen in de regio die hun 
jubileum vieren. 

Het bezoek van recepties is vaak 
een ware uittocht uit Ransdaal. Vaak 
worden recepties bezocht met 1,5 
Raad van Elf. In plaats van precies 
11 man gaan we vaak met een man 
of 18 op receptie. Wel altijd mini-
maal 11, maar iedereen die verder 
mee wil is van harte welkom. De 
Wuif hebben dan ook een reputatie 
hoog te houden op dit punt. In de 
regel wordt er slechts één receptie 
op een dag bezocht, waardoor De 
Wuif ook steeds in staat zijn om er 

een gezellige boel van te maken. 
Eenmaal opgewarmd kunnen ze 
ook blijven doorstomen, echter 
altijd op een correcte manier. 

Posterverkoop 
Op de zaterdag twee weken voor 
carnaval, verzorgen de Oud-Prinsen 
door weer en wind de verkoop van 

de Prinsenposters. Nadien prijkt 
dan aan vrijwel ieder Ransdaals 
raam een poster met de naam en 
foto van de regerende Prins. Naast 
deze poster versieren de meeste 
inwoners hun raam en gevel in die 
tijd eveneens met slingers en bal-
lonnen. De sfeer in het hele dorp 
is in die tijd dan ook zeer carnava-
listisch waardoor iedereen goed 
opgewarmd wordt voor de drie 
dolle dagen.

Aw Wieverbal
Een van de hoogtepunten van het 
seizoen is de jaarlijkse Aw Wie-
verbal. Lang werd deze door Zij 
Actief georganiseerd, maar sinds 
een aantal jaren is de organisatie in 
handen van CV de Wuif. Het is mooi 
te zien dat het bezoekersaantal de 
laatste jaren flink toeneemt. Hordes 
“aw wiefkes” en af en toe een ver-
dwaald “awd menneke” geven dan 
act de présence op de dansvloer en 
maken dan een dansje met de Prins 
of een lid van de Raad. Menig lid zie 
je achteraf twijfelen of hij nu met 
zijn eigen partner gedanst heeft, 
of toch met iemand anders… Om 
middernacht heeft de Prins de 
moeilijk taak om de 3 mooiste “aw 
wiever” uit te kiezen, welke dan in 
het zonnetje gezet worden. Nadat 
de maskers afgezet zijn en de iden-
titeit van iedereen bekend gemaakt 
is, wordt er steeds nog een gezelli-
ge avond van gemaakt.

Uitstapje Oud-Prinsen
Tussen alle carnavalsgeweld door, 
is er ook ruimte ter ontspanning. 
Ieder jaar in de carnavalstijd na de 
proclamatie van de nieuwe Prins 
gaan de Oud-Prinsen met hun �
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partners dan ook uit eten waarna zij 
nog gezellig een avondje doorzak-
ken. De nieuwe Prins wordt hier 
ook steevast bij uitgenodigd. 

Seniorenzitting
Jaarlijks nodigt CV de Wuif de 
seniore inwoners van Ransdaal uit 
om met de Prins mee te gaan naar 
de seniorenzitting, die om toer-
beurt wordt georganiseerd door CV 
de Kaatboere en CV de Naate. Op 
kosten van de vereniging wordt het 
vervoer geregeld en bezorgen wij 
een grote groep senioren uit Rans-
daal een plezierige carnavalsavond. 

Dameszitting
Deze zitting is uitgegroeid tot een 
waar regionaal evenement en 
wordt steeds zeer druk bezocht. De 
zitting is alleen toegankelijk voor 
vrouwelijke bezoekers. Terwijl de 
dames zich in de zaal vermaken, 
komen de heren ondertussen 
gezellig samen in het “Het Fluuske”, 
de partytent achter het Café, totdat 
ook zij de zaal in mogen. Tegen het 
einde van de zitting worden de 

Prins en de Raad van Elf toegelaten 
waarna de jaarlijkse zitting wordt 
afgesloten. 

Zorgboerderij en Schoolcarnaval 
De vrijdagochtend voor carnaval 
trekt de Prins en zijn gevolg naar 
de Zorgboerderij “Ransdalerveld“ in 
Ransdaal voor de jaarlijkse carnaval-
viering. Hoogtepunt hierbij is het 
uitroepen van de nieuwe Prins en 
Prinses van de Zorgboerderij. 
De Wuif vervolgt daarna hun weg 
naar de basisschool om vandaar uit 
samen met de schoolgaande jeugd 
het Jeugdprinsenpaar thuis op te ha-
len. Vervolgens wordt er in een stoet 
naar Café Oud Ranzel getrokken om 
daar het schoolcarnaval te vieren.

Sleutel overdracht
Na het schoolcarnaval wordt er 
snel een hapje genuttigd, want ’s 
avonds reist De Wuif door naar het 
Gemeentehuis in Voerendaal voor 
de jaarlijkse Sleuteloverdracht. Op 
deze zitting, waarbij de vereniging 
die de Gemeenteprins levert de 
zitting verzorgt, krijgt de Gemeen-

teprins de sleutel van de gemeente 
overhandigt door de Burgemees-
ter. Diverse optredens van onder 
andere het college van B&W en de 
organiserende vereniging passeren 
hier de revue. Na afloop gaan alle 
verenigingen naar het dorp van de 
organiserende vereniging om daar 
in een lokaal café het feest voort te 
zetten. Hier worden alle aanwezi-
gen getrakteerd op brood "mit sjink 
en huidvleisj" en wordt er tot in de 
nachtelijke uurtjes feest gevierd.

Ziekenbezoek, Heilige Mis en 
koffietafel
Met drie zware carnavalsdagen 
voor de boeg en al een druk 
programma achter de rug, is de 
zaterdag voor carnaval altijd een 
rustigere dag voor de leden van De 
Wuif. Op zaterdagmiddag brengt 
de Prins samen met een afvaar-
diging korte bezoekjes aan een 
aantal bejaarden en zieken in Rans-
daal, om zo ook degenen die niet 
actief kunnen deelnemen aan de 
Ransdaalse carnaval toch te betrek-
ken bij de Ranzelse Vastelaovend. 
Tijdens deze gesprekken wordt er 
gezellig bijgepraat over Ransdaal, 
carnaval en vroeger. De Wuif houdt 
dit goede gebruik graag in ere.
‘s Avonds trekt de voltallige Raad 
naar de kerk voor de Heilige Mis, 
welke gevolgd wordt door de 
koffie tafel. Deze wordt jaarlijks 
door De Wuif georganiseerd voor 
de Prins, de Prinses, de jeugdprins 
en -prinses, hun ouders en gezin 
en alle leden van De Wuif met hun 
partners.

3 Dolle dagen
En dan volgen de 3 dolle dagen �
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van feestvieren en carnavallen in 
Ransdaal, met als hoogtepunt de 
optocht op carnavalszondag. Een 
bont gekleurde stoet met aan het 
eind de Prinsenwagen trekt dan 
door de straten. Het feest verplaatst 
zich vervolgens naar de cafés waar 
tot in de kleine uurtjes doorgevierd 
wordt. Tot uiteindelijk op carna-
valsdinsdag de carnaval afgesloten 
wordt. 

De sluiting van het carnavalssei-
zoen is altijd een mooie, intieme, 
eenvoudige en vaak ontroerende 
happening. In een gezelschap van 
Wuif en Wuivinne wordt de Prins, 
de Prinses en het Jeugdprinsenpaar 
in café Spierings nog eens in de 
schijnwerpers gezet en wordt hun 
de gelegenheid gegeven om nog 
enkele woorden te zeggen. Met 
kaarsjes en flikkersterretjes wor-
den nog enkele mooie nummers 
gedraaid, waarna de President rond 
middernacht de Hooglustigheden 
bedankt voor hun inzet het afge-
lopen seizoen en alle leden van 
de Raad van Elf verzoekt om hun 
mutsen af te doen. De Prins wordt 
gevraagd om dit voorbeeld te vol-
gen en de scepter en de Prinsen-
medaille af te doen. Hetzelfde geldt 
voor het kroontje van de Prinses en 
het Jeugdprinsenpaar. In "burger-
tenue" wordt dan nog enige tijd 
nagevierd.

Aswoensdag 
Tot slot trekken Prins en de Raad 
in burger op aswoensdag naar de 
kerk voor het askruisje. De liefheb-

bers trekken vervolgens nog naar 
het café om onder het genot van 
een haring en een koud pilsje terug 
te blikken op een mooi carnavals-
seizoen. 
Naast de eerder genoemde acti-
viteiten, waarbij de nadruk ligt op 
het stimuleren en uitdragen van 
carnaval, is De Wuif op meerdere 
vlakken actief. Zelfs buiten het car-
navalsseizoen. Elders in dit boekje 

zullen deze activiteiten toegelicht 
worden. De belangrijkste drijfveer 
voor CV de Wuif is om door middel 
van het organiseren van de carna-
val een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van de gemeenschap 
Ransdaal. 

Het motto van de vereniging is dan 
ook; actief verenigingsleven maakt 
een bloeiende gemeenschap.¾ 
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ASSURANTIËN
F. CREMERS

ASSURANTIËN
F. CREMERS

Europaplein 10a 
6336 BE  Hulsberg

Tel. (045) 405 14 65 
Fax (045) 405 37 37

St. Gillisstraat 30
6312 AE Ransdaal
Tel.: 043-459 21 60

www. zbransdalerveld.nl
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Carnavalsgroepen 
van Ransdaal

Hoewel CV de Wuif de kartrekker 
is van de Carnaval in Ransdaal, 
zou deze nooit zo een succes 
zijn zonder de deelname en 
bijdrage van alle enthousiaste 
carnavalsgroepen die ons dorp 
rijk is. Op de volgende pagina’s 
stellen we enkele van deze 
groepen aan u voor.
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Hèt adres voor een goed glas bier  
en een gezellig avondje uit! 

Tevens uw locatie voor 
feesten en partijen!      

 
 
                      

Ransdalerstraat 89 
Ransdaal 

043-4591373 
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GROEPEN

De Loëszek

Opgericht
1978

Ledenaantal
circa 20 personen

Motto
Maak spass en plezeer  
(geklauwd van de Wuif)

Optochten buiten Ransdaal
Klimmen, Heerlerheide, Scheul-
der en drie Lempkesoptochten: 
Eysden, Valkenburg, Heerlen

Leuk feitje / anekdote
"Een leuke anekdote is dat CV 
de Wuif ooit een “Wouf” van 
papiermaché gemaakt heeft. 
Deze namen ze vervolgens 
steeds mee naar de activitei-
ten. Deze “Wouf” hebben wij 
ontvoerd en ergens bij een 
boer uit Ransdaal op het stro 
gedeponeerd. Wij hoopten 
natuurlijk daar een vergoeding 
in de vorm van bier voor terug 
te krijgen. CV de Wuif heeft er 
echter nooit meer naar geïnfor-
meerd en volgens ons is hij ook 
nooit meer teruggevonden.

De groep heeft 2 jeugdprinsen 
(Dennis en Jimi) en een jeugd-
prinses (Jeanine) geleverd. We 
hebben nooit het genoegen 
gehad een “grote prins” te 
leveren. "
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D'r Zank

Opgericht
1980

Ledenaantal
Circa 25 personen.

Motto
Gezelligheid kent geen tijd.

Optochten buiten Ransdaal- 
Nvt.

Leuk feitje / anekdote
Vroeger heel gezellig, kwam de 
Prins op donderdag voor car-
naval naar Hub en Alice. Daar 
hebben wij Prins Frank Geurts 
de lange haren nog gekamd en
kreeg hij ook nog een Prinses.

Jarenlang de maag gevuld bij 
Maria Kamps na de optocht 
zodat wij goed konden drinken. 
Helaas. Maria ging verhuizen.

Bijna ieder jaar problemen met 
de muziek, ondanks vele uren 
voorarbeid lukt het niet om de 
muziekinstallatie de hele op-
tocht aan de gang te houden.

Website
www.stcaeciliaransdaal.nl

GROEPEN

         
         

Gemengd Zangkoor 
St.Caecilia Ransdaal   



 

 
Engwegen 2, 
6305 pm Schin op Geul.  
E-mail :restaurant@deawgeul.nl 
Website www.deawgeul.nl 
Twitter @deawgeul 
Facebook /deawgeul 
Tel. 043-4592139.  

 

CV De Wuif va Harte Gefeliciteerd mit eur Jubileum, 

4 maol 11-jäörig besjtaon. 

Veer wunsje uch ei knallend Jubileumjaor. 
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GROEPEN

De Braggelaere

Opgericht
1989

Ledenaantal
De Braggelaere bestaan op dit 
moment uit 46 leden. 25 vol-
wassenen en 21 kinderen. Het 
jongste lid is geboren in 2010 
en het oudste in 1966

Motto
Doch veural neet te lestig en 
mak veul plezeer!

Optochten buiten Ransdaal
In Klimmen en Ransdaal (1 x in 
Valkenburg meegelopen)

Leuk feitje / anekdote
Bij de Braggelaere gaat er 
altijd wel iets mis tijdens de 
optocht. Sinds de oprichting 
is dan ook nog geen enkele 
optocht zonder problemen 
verlopen. Variërend van boxen 
of versterker opblazen, geen 
benzine hebben, batterijen van 
mp 3 speler leeg tot aggregaat 
kapot etc.etc. Ook wordt er niet 
eerder dan 3 weken van te vo-
ren aan een wagentje gewerkt. 
Jaarlijkse uitspraak is, "Zo we 
zijn er weer lekker vroeg bij" 
maar het resultaat is toch nog 
altijd verrassend.

Website
Hebben we niet, zit nog steeds 
in de planning! Typisch Bragge-
laere

 
 
( 1 x 11 Joar Braggelaer) 
( 2 x 11 Joar Braggelaer) 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  Dier-‐Tuin-‐Decomaterialen-‐Bakartikelen.	  	  Ransdalerstraat	  95	  	  6311	  AX	  Ransdaal	  
	  	  	  	   	  	  Telefoon	  :	  	  043-‐4591348	  	  	  	  	  site:	  	  	  www.magazijn-‐ransdaal.nl	  
	  	   	  
Openingstijden:	  
Maandag	  :	  Van	  1	  April	  	  tot	  1	  Juli	  geopend	  van	  9.00	  tot	  18.00	  uur.	  
Dinsdag	  t	  /	  m	  Vrijdag	  :	  	  9.00	  tot	  18.00	  uur.	  	  Zaterdag	  :	  9.00	  tot	  16.00	  uur.	  
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GROEPEN

Valsje Loef

Opgericht
1992

Ledenaantal
Unne flinke troep

Motto
Bloaze, bloaze, bloaze!

Optochten buiten Ransdaal
Valkenburg, Bocholtz, Klimmen

Leuk feitje / anekdote
Ver gunt jeker jaor ein paar keir 
op concours en winne regel-
maotig der 1e pries. Meistal is 
daonao de jury beheurlijk zaat 
en veer auch

Website
www.valsjeloef.nl
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GROEPEN

De Hoddelaere

Opgericht
1992

Ledenaantal
Varieerde de afgelopen 21 jaar 
tussen 15 en 45 maar de harde 
kern van 11 man/vrouw is nooit 
gewijzigd!

Motto
Oeoehw, enne?

Optochten buiten Ransdaal
Klimmen is sinds een jaar of 8 
weer vaste prik, daarvoor enke-
le jaren Valkenburg. Verder er-
varing in Neerbeek, Landgraaf, 
en de topper: Scheulder

Leuk feitje / anekdote
In 1997 zag onze 'Kermit de 
stehtisch' het levenslicht. Ker-
mit is inmiddels enkele jaren 
er niet meer bij, maar hij staat 
paraat op de hooizolder. 

De Hoddelaere zijn leverancier 
van liefst 5 Prinsen (paren) (Cy-
rill 1997, Ramon 2000, Robert 
2001, Sepp 2004, Gerard 2006) 

Website
Website is helaas uit de lucht
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GROEPEN

De Breuzelaere

Opgericht
Eerste optocht in 2000

Ledenaantal
Circa 20 personen

Motto
Mit ‘n glaeske beer en veul 
geauwhoor, komme veer de 
carnaval door!

Optochten buiten Ransdaal
Vaesrade (zaterdag) en Klim-
men (maandag)

Leuk feitje / anekdote
Doorgaans blinken wij niet uit 
in mooie pakjes of een gro-
te wagen. Meedoen vinden 
wij belangrijker dan winnen. 
Echter, één jaar (2009) hebben 
we wel onze best gedaan om 
een mooie wagen te maken en 
hebben we in Klimmen meteen 
de eerste prijs gewonnen met 
onze Robin Hood (zie foto)

Website
Helaas hebben we op dit 
moment geen eigen website. 
We hebben wel een eigen 
twitter-account: https://twitter.
com/Debreuzelaere
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GROEPEN

De Oellies

Opgericht
2000

Ledenaantal
Circa 20 personen

Motto
Mooi roze is niet lelijk

Optochten buiten Ransdaal
Het ene jaar lopen we op zon-
dag in Ransdaal en het andere 
jaar lopen we op zondag in 
Voerendaal. Op maandag; 
Valkenburg / Klimmen
Eerdere jaren ook lichtstoet 
Heerlen en halfvasten 
lichtstoet in Eijsden .

Leuk feitje / anekdote
Rob is de eerste (en tevens 
enige) offi  ciele Oellie Prins, 
compleet met een heuse Prin-
senposter. Deze poster werd 
in 2001 in de nacht voor de 
optocht aan diverse ramen en 
gevels in de Ransdalerstraat 
aangebracht door een aantal 
Oellies.

28 mei 2011 vierden we ons 
1x11 jarig jubileum met een 
spetterend feest in de Boren-
burg met optredens van Jean 
& the Piepkes, Tonka en Big 
Benny. 

Website
www.oellies.nl
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GROEPEN

De Giebelaere

Opgericht
2001

Ledenaantal
Circa 16 personen

Motto
veural sjpass en plezeer, met de 
carnaval zelf maar zeker ook in 
het voorseizoen en de voor-
bereidende periode. Maar we 
streven er zeker ook naar om 
elk jaar weer met een mooie 
uitdossing te verschijnen

Optochten buiten Ransdaal
Carnavalsmaandag in Klimmen 
of Ubachsberg

Leuk feitje / anekdote
Opgericht als vrouwluuj van de 
road. Omdat er bij de vrou-
wen van de raad van 11 leden, 
behoefte was om actief deel te 
nemen aan de optocht. Inmid-
dels uitgegroeid tot vrienden-
groep de giebelaere die los 
hiervan staat.

Uit onze groep zijn 3 jeugd-
prinsen/prinsessen en 2 grote 
prinsen voortgekomen

5 leden zijn er vanaf de oprich-
ting al bij en gaan ook al alle 
jaren mee. 



Spekhouwerstraat 12  -  6367 TV Voerendaal
Telefoon 045 - 5750851
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GROEPEN

De Razelaere

Opgericht
2003

Ledenaantal
Wisselend: 3-11

Motto
Geneet van 't laeve!

Optochten buiten Ransdaal
Nergens, Ranzel heeft onze 
volledige aandacht

Leuk feitje / anekdote
Ooit in 2003 begonnen met 
z'n drieën zijn we vanaf 2008 
in wisselende samenstellingen 
meegegaan in de optocht in 
Ranzel. 
Hoogtepunten uit onze op-
tocht historie "Batmobiel" in 
2010 waarbij wij als moderne 
Batman groep Ranzel van de 
sneeuw kwamen bevrijden. 
Verder veel success gehad met 
"De Voice of Ranzel" waarbij 
onze draaiende stoel zelfs mee 
naarbinnen ging in het cafe en 
daar de hele middag bedolven 
was onder kinderen. Ons echte 
hoogtepunt was natuurlijk de 
carnavalsoptocht in 2013 waar 
we mee liepen voor de jeugd-
prinsenwagen omdat onze 
Wouter jeugprins was. Tijdens 
deze optocht hebben we als 
bakkers verse wafels gebakken 
voor het publiek

Website
www.razelaere.nl



Zin in een lekker kopje koffie, thee, 
stuk vlaai en gezelligheid?
Om u hiermee lekker te verwennen, 
nemen we ons de tijd!

Kom mèr achterum...

Tot ziens!

Dolberg 18, Klimmen
Tel.: 045 - 405 39 85
www.achterum.com

p gGARAGEDEUREN
STRATEN SINDS 1957 SPECIALIST 

DEALER HÖRMANN
• SECTIONALE
 DEUREN
• KANTELDEUREN

• INDUSTRIEDEUREN
• AANDRIJVINGEN
• VOORDEUREN

 Voerendaal Lindelaufergewande 52 • Tel: 045-5750187 / Fax: 045-5750848
Openingstijden: ma 12.00 - 17.00 uur • di - vr 09.00 - 17.00 uur • za 10.00 - 14.00 uur

WWW.HORMANNDEUREN.NL

p gGARAGEDEUREN
STRATEN SINDS 1957 SPECIALIST 

DEALER HÖRMANN
• SECTIONALE
 DEUREN
• KANTELDEUREN

• INDUSTRIEDEUREN
• AANDRIJVINGEN
• VOORDEUREN

 Voerendaal Lindelaufergewande 52 • Tel: 045-5750187 / Fax: 045-5750848
Openingstijden: ma 12.00 - 17.00 uur • di - vr 09.00 - 17.00 uur • za 10.00 - 14.00 uur

WWW.HORMANNDEUREN.NL

p gGARAGEDEUREN
STRATEN SINDS 1957 SPECIALIST 

DEALER HÖRMANN
• SECTIONALE
 DEUREN
• KANTELDEUREN

• INDUSTRIEDEUREN
• AANDRIJVINGEN
• VOORDEUREN

 Voerendaal Lindelaufergewande 52 • Tel: 045-5750187 / Fax: 045-5750848
Openingstijden: ma 12.00 - 17.00 uur • di - vr 09.00 - 17.00 uur • za 10.00 - 14.00 uur

WWW.HORMANNDEUREN.NL

Boerderijwinkel
Hay Heijnen   Ransdalerweg 1   Voerendaal   T. 043 - 4592793

Veurderhof
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GROEPEN

Ummer Sjerp

Opgericht
Per direct na de carnaval in 
2010.

Ledenaantal
Circa 25 personen

Motto
Met drank en geluid komen wij 
de carnaval wel vooruit!

Optochten buiten Ransdaal- 
Gen hout, Vaesrade, Ransdaal
Klimmen, Neerbeek, Lichtstoet 
Heerlen

Leuk feitje / anekdote
Prins Esli 1 , 43e prins van Cv de 
Wuif, is de 1e Prins binnen Zv 
Ummer Sjerp! 

We staan in het dorp bekend 
als de groep met dat asociaal 
hard geluid.

In 2012 waren wij het die 
tijdens de zaterdag avondmis 
door het dorp kwamen rijden 
met de wagen.

Wij huren voor de hele carna-
val een huifkarwaarmee we 
naar elke optocht gaan buiten 
Ransdaal.

Website
www.ummersjerp.zxq.net 
Natuurlijk ook op Facebook: 
www.facebook.com/ZVUmmer-
sjerp
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calculatie- en 
adviesbureau

M. VAESSEN

Ransdalerstraat 27A  -  6311AW  -  Ransdaal 

043-4599242  /  06-22239833 

m.vaessen@calculatie-advies.nl

bouw & timmerbedrijf

Klimmenderstraat 87
6343 AB  Klimmen
info@roger-bouwbedrijf.nl
T  +31 (0)45 405 42 25
M +31 (0)6 22 37 54 43

www.roger-bouwbedrijf.nl

Uw betrouwbare partner voor:
• Nieuwbouw
• Woningrenovatie
• alle voorkomende timmerwerken
• dakkapellen en dakwerken
• tegelwerk
• stucadoorwerk
• advies- en bouwbegeleiding
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Wie het voorstel voor de naam “De 
Wuif” lanceerde, is helaas niet meer 
te achterhalen. De Wuif was echter 
van oudsher al de bijnaam van de 
Ransdalers en het was dan ook een 
voor de hand liggende naam voor 
onze carnavalsvereniging. Bij de op-
richting van de vereniging is men 
ervan uitgegaan dat er heel lang 
geleden in de buurt van Ransdaal 
een wolvenplaag heerste. Daarom 
is er ook gekozen voor een wolf in 
het logo van de vereniging. Wuif 
is in het dialect het meervoud van 
wouf (wolf ).

Vele jaren later echter, heeft Eelco 
Breuls, zoon van het vroegere hoofd 
der school in Ransdaal, een proef-
schrift geschreven waaruit bleek dat 
er rond 1880 in het Ransdalerveld 
een plaag van hamsters (koren-
wolven) heerste. Van deze plaag 
is sprake in een stuk, waarin de 
gemeente Wijlre protesteert tegen 
de gemeente Klimmen die niets 
zou ondernemen om deze plaag 

te bestrijden. De bijnaam van de 
Ransdalers zou dan afstammen van 
de korenwolf en niet van de wolf. 
 
Verder stellen diverse personen dat 
“wouve” een (oud)Limburgs werk-
woord is, dat in het Nederlands 
ongeveer “hamsteren” betekent. 
Dit zou typerend zijn voor de 
Ransdaalse mentaliteit. Deze naam 
komt ook terug in het Ransdaals 
gemeenschapshuis ’t Wouves, dat 
in 1977 is opgericht en deze naam 
kreeg door middel van een prijs-
vraag. Een andere verwijzing naar 
de korenwolf is het door Vera de 
Haas in brons gemaakte beeld van 
korenwolven. Dit bronzen beeld is 
te vinden op de hoek van de stra-
ten Staatsland en Spaanshof en is 
gemaakt in opdracht van de lokale 
buurtvereniging.

Overigens heeft het woord “wuif” 
in andere Limburgse dialecten een 
andere betekenis. Zo is een “wuif” 
het bolletje dat je draaien kunt 

met je vingertoppen als je in je 
neus hebt gepeuterd. Op bezoek 
bij andere carnavalsverenigingen 
moeten wij dan ook regelmatig 
uitleggen waar de naam “wuif” voor 
staat. Ook de leden van de Janse 
Bagge Bend stonden raar te kijken 
van onze naam toen de band in 
2009 voor het eerst op de Kirmis in 
Ranzel speelde.

De exacte achtergrond van het 
ontstaan van de naam De Wuif 
valt dus waarschijnlijk niet meer 
te achterhalen. Feit is dat onze 
vereniging in het verleden heeft 
gekozen voor de wolf. Het lijkt er 
zelfs op dat de oprichters van onze 
vereniging met deze keuze alsnog 
gelijk gaan krijgen, nu steeds meer 
“wolvenkenners” ervan overtuigd 
raken dat de wolf in Nederland 
aan het terugkeren is. Onze “wouf” 
pronkt inmiddels 4 x 11 jaar op ons 
logo en we zullen deze “wouf” in de 
toekomst met veel trots blijven (uit)
dragen! ¾

Het 
ontstaan 
van 
de naam 
"De Wuif"
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Veer wunsje 
uch ein sjoane 
vastelaovend

Kaffee Schlenter - van Weersch is 
mit dees drie dol daag geäöpend
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In het eerste jaar van het bestaan 
van onze vereniging, waren de 
leden van de Raad van Elf enkel te 
herkennen aan de rode hoeden 
die ze bij offi  ciële gelegenheden 
droegen. De dure aanschaf van de 
gebruikelijke carnavaleske uitmon-
stering bleef vooralsnog achter-
wege, omdat men de kat uit de 
boom wilde kijken en afwachten of 
Ransdaal wel rijp genoeg was voor 
een eigen carnavalsvereniging. 
Dat dit het geval was, bleek wel 
toen op het eind van de “dol daag" 
in café Coumans een spontane 
geldinzameling voor De Wuif werd 
gehouden, omdat zo'n feest in de 
toekomst nog eens op touw moest 
worden gezet! Dat was niet aan 
dovemansoren gezegd. Het bijeen-
gebrachte geld werd onder andere 
in steken (mutsen) en prinsenkledij 
geïnvesteerd.

Dat CV de Wuif de eerste jaren van 
haar bestaan fi nancieel niet in staat 
was om volwaardige pakken voor 
de raad van elf aan te schaff en, 
blijkt ook uit de volgende anekdote. 
In één van de beginjaren ging een 
aantal leden van CV de Wuif bij een 
modezaak langs voor de huur van 
smokings voor “een bruiloft”, welke 
“toevallig op de zaterdag voor de 
carnaval zou plaatsvinden”. De 
winkelier gaf aan dat huren moge-
lijk was, maar dat zij pas weer de 
dinsdag na de carnaval geopend 
zouden zijn. De leden van de Wuif 
gaven echter aan dat zij op dins-
dag verhinderd waren en zo werd 
geregeld dat de smokings pas op 
aswoensdag werden teruggebracht 
voor de huurprijs van één dag!
Dankzij de fi nanciële steun van de 
inwoners van Ransdaal kon in de 
loop van 1979 de lang gekoester-
de wens van CV de Wuif alsnog in 

vervulling gaan: ze werden in een 
nieuw pak gestoken.

In de loop van 1985 kreeg CV de 
Wuif nieuwe steken. De emblemen 
hiervoor werden geschonken door 
Hub en Tonny Dautzenberg. Een 
jaar later ging de Raad van Elf over 
tot het dragen van smokinghem-
den en aangepaste strikjes. 

Het dragen van de cape is altijd op-
tioneel geweest. Prins Jan-Willem I 
(Lipsch, 1993) was de laatste prins 
die de cape gedragen heeft.

Naast nieuwe smokings droegen 
de leden van De Wuif vanaf 1998 
ook vesten (gilets) onder hun kos-
tuums en hebben zij nieuwe strikjes 
en pochettes. De vesten werden 
deels uitgevoerd in de verenigings-
kleur bordeaux-rood, waarin ook de 
steken zijn uitgevoerd. Een aantal 

De kleding van De Wuif

�
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steken werd eveneens vervangen 
en aangevuld.

Het 4 x 11-jarige jubileum van 
onze vereniging wordt aangegre-
pen om nieuwe vesten en strikjes 
aan te schaffen. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de Raad 
van Elf de laatste jaren flink is 
uitgebreid en de stof die gebruikt 
werd voor deze kleding niet meer 
te verkrijgen is. Een bijkomstige 
reden is dat enkele leden uit hun 
bestaande vesten gegroeid zijn. 
Met deze aanpassing krijgt CV de 
Wuif een nieuwe uitstraling en 
kunnen we voorlopig vooruit op 
weg naar ons 5x11-jarige jubile-
um! ¾
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••
Café-Zaal

Oud Ranzel
welkom bij Alice en Hub

Tel. 043-4591888 of 
06-34724974
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03/02/2013

Promi Bröör

De Geliënde
Domm en Dööl

Beppie

RANZEL

aanvang 11.00 uur

.......en anderen
voorverkoop 16,00

dagkassa 18,00

03/02/2013RANZELRANZELRANZELRANZEL
DAMESZITTING

café Oud Ranzel

Dameszitting
Op 18 februari 1990 werd de eerste Randaalse "Dameszitting" een 
feit. Grote animator achter de dameszitting was Hub Vonken en 
zoals we allen weten is de dameszitting in Ranzel tegenwoordig 
in de wijde omtrek bekend. Dit is vooral te danken aan het goede 
programma, maar bovenal de prima organisatie. In de eerste jaren 
werd de presentatie verzorgd door Hub Habets om daarna de mi-
crofoon over te geven aan de leden van de damesraad. 

Ook werd al snel duidelijk dat de zaal alléén te klein was voor het 
grote succes van de dameszitting. In de beginjaren konden de he-
ren nog in het café wachten onder het genot van een biertje totdat 
de deur van de zaal openging. Maar al spoedig werd het inmiddels 
legendarische Fluuske in het leven geroepen opdat er meer ruimte 
was voor de dames. 

De traditie dat de Prins met zijn Raad van Elf aan het einde van het 
programma de bühne opgaat, bestaat al sinds jaar en dag. Vele 
prinsen hebben met knikkende knieën en zwetende handen hun 
weg door de damesmenigte afgelegd, maar zover bekend zijn alle 
Prinsen er zonder kleerscheuren afgekomen.

Om deze traditionele dameszitting niet verloren te laten gaan, 
heeft CV de Wuif sinds 2012 de organisatie voor eigen rekening ge-
nomen. Enkele dames zien dit misschien als goedkope smoes van 
de werkende leden om zo binnen te komen en te kunnen zien wat 
hun dames nu eigenlijk allemaal uitspoken die dag...

Op zondag 23 februari staat de 25ste Ransdaalse Dameszitting op 
het programma.
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Jan Ubaghs
Elektro & Installatiebedrijf

Door onze technologie en diensten
wordt wonen veilig, leuk en eenvoudig

Voor al uw elektrotechnische installaties,
huisautomatisering en IT infrastructuur

Boerderijwinkel
Hay Heijnen   Ransdalerweg 1   Voerendaal   T. 043 - 4592793

Veurderhof

M 06-50501415  -  T 043-4512043  -  E jubaghs.installatie@wolmail.nl
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Ook CV de Wuif gaat mee met het digitale tijdperk. 
CV de Wuif heeft een eigen website en is actief op 
Social Media. De online activiteiten van CV de Wuif 
worden hieronder kort toegelicht.

Sinds 2001 heeft CV de Wuif haar eigen website. Deze 
website is in de loop der jaren regelmatig van een 
moderner jasje voorzien. Op onze website vindt u alle 
informatie over de activiteiten van CV de Wuif. Verder 
staat er nog algemene informatie op de website zoals 
een prinsengalerij en de geschiedenis van onze vereni-
ging. Via ons gastenboek kunt u een reactie achterlaten 
of uw felicitaties uitbrengen aan onze nieuwe (Jubile-
um)Prins. Tot slot vindt u op onze website alle informa-
tie over de wagenverhuur.

Op het grootste sociale netwerk ter wereld 
kan CV de Wuif natuurlijk niet ontbreken. 
CV de Wuif heeft inmiddels meer dan 500 
“Facebookvrienden”. Door de snelle manier 

van communiceren, zijn onze Facebookvrienden altijd 
als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes, foto’s en 
activiteiten van CV de Wuif en de carnaval in Ransdaal. 
Ook handig is dat alle activiteiten via Facebook worden 

gedeeld en dat iedere Facebookvriend automatisch 
een online uitnodiging ontvangt voor onze activiteiten. 
Zo hoeft u geen enkel feest meer te missen!
Maakt u tijdens de carnaval of één van onze andere 
activiteiten een leuke foto? Deel deze dan met ons en 
alle Facebookvrienden en plaats (Tag CV de Wuif ) de 
foto op onze Facebook-pagina!

Naast Facebook is CV de Wuif ook actief op 
Twitter. Gebruikers van Twitter kunnen zo op 
een makkelijke, handige en snelle manier op 
de hoogte blijven van alle activiteiten van CV 
de Wuif en de carnaval in Ransdaal.

Sinds kort heeft CV de Wuif ook haar eigen 
YouTube-kanaal. Hier kunt u onder andere 
de legendarische fi lmpjes van voorgaande 
prinsenproclamaties terug zien! 

Vanwege ons jubileum zullen we dit jaar meer dan 
anders actief zijn via Social Media. We gaan nog niets 
verklappen, maar houdt met name Facebook en ons 
YouTube-kanaal in de gaten! ¾

CV de Wuif 2.0
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Loon- & grondverzetbedrijf
Senden & Zoon vof

Hunsstraat 52a - 6367 JM Ubachsberg - Tel. 045-5751672

Vijlenberg 145
6294 AT Vijlen

Tel: 043 306 4540
Mob: 0651207365

www.tentenverhuur-vanwersch.nl
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De Eerste Prinses
Inmiddels telt de rijke historie van CV de Wuif maar liefst 43 Prinsen; op 11 januari zal de 44ste 
Prins worden geproclameerd en zijn de 4 rijtjes van 11 compleet. Maar niet alle Prinsen heb-
ben alleen geregeerd over het wouveriek. Maar liefst 21 Prinsessen hebben hun Prins bijge-
staan en dus tijd om eens terug te gaan in de geschiedenis.

We gaan terug naar 1973 toen Tonny Schillings als eerste Prinses van CV de Wuif werd gepro-
clameerd. Ze herinnert zich het moment nog als de dag van gisteren. “Wachtend achter de 
schuifdeuren in het café van Herman en Fien Coumans werd de spanning opgevoerd voor het 
grote, speciale moment. Alles werd donker, de schuifdeur geopend, daar sprongen we dan 
achter het buff et en werd ik uitgeroepen als de eerste Prinses van de Wuif met aan mijn zijde 
Prins Hub I (Dautzenberg, 1973).” 

Een grote verrassing voor het aanwezige publiek, want haast automa-
tisch hadden ze alleen op een nieuwe Prins gerekend. Het duurde 

echter slechts luttele seconden voordat iedereen het nieuwe idee 
omarmde en enthousiast reageerde. 

Prinses van CV de Wuif betekent echter meer dan alleen de kar 
trekken met carnaval. “Je werd automatisch bij alles betrokken 

wat de vereniging aanging en nodig had. Het bouwen,schil-
deren van wagens, teksten schrijven, muziek componeren, 
optredens verzorgen, vele avonden oefenen, patronen 
tekenen en kostuums ontwerpen.”

Een prachtige tijd die gekenmerkt werd door saamho-
righeid en gezelligheid. “Zo ook gingen we eens met 
vijf “Prinsessen” in de auto richting St. Geertruid, om te 

gaan brainstormen wat te gaan maken voor ons eerste 
optreden: DE SCHOOLKLAS. Tijdens de terugweg was 
het lachen, gieren, brullen maar opeens werd het stil, 

er brak paniek uit toen de auto het liet afweten in de 
Brüsterbusch.”

Indien er op 11 januari niet alleen een Prins 
maar ook een Prinses op de bühne ver-

schijnt, dan is zij ook nog eens een echte 
Jubileumprinses. Zij is dan namelijk ook 
nog eens de 22ste Prinses van CV de 
Wuif en zijn ook die 2 rijtjes van 11 com-
pleet. Hoezo bijzonder?

Prins Hub I (Dautzenberg, 1973).” 
Een grote verrassing voor het aanwezige publiek, want haast automa-

tisch hadden ze alleen op een nieuwe Prins gerekend. Het duurde 
echter slechts luttele seconden voordat iedereen het nieuwe idee 

omarmde en enthousiast reageerde. 

Prinses van CV de Wuif betekent echter meer dan alleen de kar 
trekken met carnaval. “Je werd automatisch bij alles betrokken 

wat de vereniging aanging en nodig had. Het bouwen,schil-
deren van wagens, teksten schrijven, muziek componeren, 
optredens verzorgen, vele avonden oefenen, patronen 
tekenen en kostuums ontwerpen.”

Een prachtige tijd die gekenmerkt werd door saamho-
righeid en gezelligheid. “Zo ook gingen we eens met 
vijf “Prinsessen” in de auto richting St. Geertruid, om te 

gaan brainstormen wat te gaan maken voor ons eerste 
optreden: DE SCHOOLKLAS. Tijdens de terugweg was 
het lachen, gieren, brullen maar opeens werd het stil, 

er brak paniek uit toen de auto het liet afweten in de 
Brüsterbusch.”

Indien er op 11 januari niet alleen een Prins 
maar ook een Prinses op de bühne ver-

schijnt, dan is zij ook nog eens een echte 
Jubileumprinses. Zij is dan namelijk ook 
nog eens de 22ste Prinses van CV de 
Wuif en zijn ook die 2 rijtjes van 11 com-
pleet. Hoezo bijzonder?
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Wie is toch die man met die steek 
en die fazantenveren op zijn 
hoofd? Ja, dat is Prins Carnaval, dat 
weten ze zelfs boven de rivieren. 
Maar wie is hij, wat doet hij en 
waarom is hij zo uitgedost? 
In de meeste steden en dorpen 
komt hij uit de lokale samenleving. 
Het kan de slager om de hoek 
zijn of de autodealer verderop. 
Hij wordt meestal bij verrassing 
voorgedragen door een geheime 
commissie uit de carnavalsver-
eniging. In veel plaatsen –ook in 
Ransdaal - wordt de prins voor een 
jaar benoemd, in andere plaatsen 
zwaait hij de scepter meerdere 
jaren achtereen.
De steek die door de Raad van Elf 
en Prins Carnaval wordt gedra-
gen is in essentie een narrenkap 
en symboliseert dat de zotheid 
regeert. De narrenkap wordt 
gecontrasteerd met een driedelig 
pak om zo het verschil tussen de 
normale maatschappelijke orde 

en de dagen van het carnaval te 
accentueren. Prins Carnaval gaat 
gekleed als de prinsen en herto-
gen van eeuwen geleden. Zo zie 
je hoogwaardigheidsbekleders 
op 17de-eeuwse schilderijen. Zo 
worden prinsen ook in sprookjes 
afgebeeld, met pronkveren, steek 
of muts, cape of mantel. De fazan-
tenveren symboliseren eveneens 
het pronken met andermans ve-
ren. Daarnaast is de Prins Carnaval 
vaak behangen met een ketting 
of medailles. Dat zijn de tekenen 
van macht, zoals de burgemeester 
ook een ambtsketen draagt of de 
ridderorde van het Gulden Vlies 
haar keten had. De schakels van de 
ketting symboliseren de verbon-
denheid van de raad en de Prins. 
Als teken van hoogwaardigheid 
en symbolische macht zwaait de 
carnavalsprins ook met een scep-
ter. De staf kan gezien worden als 
een marot, de stok die traditioneel 
door narren gedragen wordt. Op 

het uiteinde van de staf is meestal 
het symbool van stad of dorp afge-
beeld, in Ransdaal dus de Wouf.
De Prins is de ceremoniemeester 
van het carnavalsfeest. Hij draagt 
geen bestuurlijke verantwoor-
delijkheid. Dat is het domein van 
de Raad van Elf, het bestuur van 
de carnavalsvereniging. De Prins 
heeft dus vooral een protocollaire 
functie. Hij houdt veel toespraken 
waaronder een troonrede (11 
punten), bezoekt feesten, cafés, 
zieken- en bejaardenhuizen, reikt 
carnavalsonderscheidingen en 
-lintjes uit.
De functie moet niet worden 
onderschat. De Prins wordt tijdens 
zijn talloze café- en feestbezoeken 
meestal vrij gehouden en hoeft 
niet zelf voortdurend rondjes te 
geven. De Prins moet zich in toom 
weten te houden, want hij kan 
niet zwalkend als een dronken-
man over straat gaan. Het is echt 
topsport! ¾

De Prins, 
zijn ketting, 
veren en 
scepter
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ASSURANTIËN
F. CREMERS

ASSURANTIËN
F. CREMERS

Europaplein 10a 
6336 BE  Hulsberg

Tel. (045) 405 14 65 
Fax (045) 405 37 37
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Vol enthousiasme roept de 
President: “En daar is hij dan, de 
nieuwe Prins van CV de Wuif: ...” 
Iedere proclamatie staat er weer 
die nieuwe Prins. 
Maar heeft u er ooit over nage-
dacht hoe die Prins daar eigen-
lijk komt? Waarom juist hij? 
Meldt hij zich aan, of wordt hij 
gevraagd? Waar moet hij ei-
genlijk aan voldoen om Prins te 
worden? Wanneer en hoe wordt 
dat eigenlijk geregeld? Vragen 
waarop u misschien niet meteen 
een antwoord weet.

Wie?
Ten eerste is het belangrijk om te 
weten wie er in aanmerking komt 
om Prins te worden. In principe 
kan iedere mannelijke inwoner van 
Ransdaal Prins worden, mits hij in 
Ransdaal geboren is, in Ransdaal 
woont én niet getrouwd is. In prin-
cipe? Juist ja, want soms moeten 
deze voorwaarden een beetje 
flexibel zijn. Ransdaal is namelijk 

niet een dorp waar ieder jaar weer 
talloze kandidaten zijn voor het 
Prinsenschap. Indien nodig moe-
ten deze regeltjes dus een beetje 
verbogen kunnen worden. Daarbij 
is het uitgangspunt van CV de Wuif 
dat zo min mogelijk financiële of 
praktische drempels een Prinsen-
schap in de weg mogen staan. Zo 
draagt de vereniging de kosten van 
de Prinsenreceptie, de Prinsenwa-
gen, het snoepgoed en de kleding 
van de Prins of Prinsenpaar. Het is 
geen verplichting om als Oud-Prins 
aan de vereniging verbonden te 
blijven. Het feit dat dit wel veel ge-
beurt is iets om trots op te zijn en 
tekent de goede sfeer en saamho-
righeid in de vereniging.

De commissie
CV de Wuif heeft een heuse Prin-
sencommissie. Deze commissie, 
meestal bestaande uit een drietal 
personen, is er verantwoordelijk 
voor dat er ieder jaar weer een 
Prins geproclameerd kan worden. 

Hun zoektocht naar een nieuwe 
Prins is altijd een geheimzinnige 
aangelegenheid en zelfs de exacte 
samenstelling van de commissie is 
giswerk. 

Kandidaatprinsen worden gevraagd 
om Prins te worden. Er zijn geen 
audities en ook is er geen aan-
meldformulier op onze website 
te vinden. Nu zijn de heren van 
de Prinsencommissie niet iedere 
dag bezig om de Prinsenmarkt in 
Ransdaal te screenen, maar zij hou-
den zeker hun ogen en oren open. 
Lobbyen kan en mag dus! Maar dat 
moet dan wel bij de juiste perso-
nen gedaan worden, want wie er 
precies in de Prinsencommissie zit, 
is dus een (publiek) geheim.

De commissie heeft het er maar 
druk mee. Polsen, peilen, inlich-
tingen inwinnen, inschattingen 
maken, het vizier richten en bena-
deren. Gewoon aan de voordeur 
aanbellen? Of toch middels een 

Het selecteren van een 
Prins; een vak apart
Het selecteren van een 
Prins; een vak apart

�
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Vier wunsche 
CV de Wuif 

veul sjpas en plezeer 
mit hun 

4 x 11 joarig
Jubileum!
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list iemand het huis uit lokken naar 
een stille plek? Of misschien toch 
heel stiekem aan de bar in het café. 
Het kan heel verschillend zijn. Soms 
gebeurt het op een hele donkere, 
gure avond, en soms gewoon bij 
het verlaten van de kerk. Velen 
houden de vermeende leden van 
de commissie extra in de gaten om 
op die manier een hint te kunnen 
vinden om erachter te komen wie 
de aanstaande Prins zou kunnen 
worden. Zo bestaat het verhaal 
dat een lid van de Prinsencommis-
sie onderweg naar een beoogde 
kandidaat werd gevolgd. Alert en 
inventief als de commissieleden 
zijn, vond het lid een uitweg door 
een blanco blaadje ergens in een 
willekeurige brievenbus te gooien 

en weer huiswaarts te keren....
Soms is het in één keer raak, 
mischien een gesprekje of twee, 
en dan is het geregeld. Soms is het 
wat moeilijker. De beoogde kandi-
daat besluit net dat jaar het dorp te 
verlaten om te gaan studeren, ter-
wijl de tweede kandidaat na twee 
weken alsnog bedankt voor de eer 
vanwege plankenkoorts en ook 
kandidaat drie om andere redenen 
besluit dat het komende jaar toch 
niet het geschikte jaar is.
Nadat de beslissing genomen is, 
gaat de toekomstige Prins een 
spannende periode tegemoet, 
waarin veel taken in het geniep 
moeten plaatsvinden. Naast het 
veelvuldig voorliegen van vrienden 
en bekenden dat de persoon in 

kwestie zéker geen Prins wordt, 
dient er onder andere een Prin-
senpak en een steek gekocht te 
worden en moeten de Prinsenfoto’s 
gemaakt worden. Dit alles dient na-
tuurlijk in het diepste geheim te ge-
beuren, zonder dat iemand hiervan 
op de hoogte is of de toekomstige 
Prins op heterdaad betrapt. De 
commissie heeft het er maar druk 
mee. Maar ieder jaar staat hij er toch 
weer: die nieuwe Prins. Hulde aan 
de commissie; een vak apart. ¾
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De optocht
Op zondag 2 maart start om 14.11uur de Jubileumoptocht. Al sinds jaar en dag is 
de optocht in Ransdaal een evenement waar wij bijzonder trots op mogen zijn. In 
dit bijzondere jaar nodigen wij iedereen uit actief deel te nemen aan de optocht, 
of deze in ieder geval langs de kant te bekijken. Uw inspanning, medewerking en 
enthousiasme staan garant voor wederom een succesvolle optocht. 

De optochtroute is als volgt: Termoors, Ransdalerstraat, Kampstraat, Past. Lae-
venstraat, Dr. Huntjensstraat, Spoorstraat, Rootveldstraat, Dorpsplein, Ranzaer-
straat, Spoorstraat, Hubert Houbenstraat, Dorpsplein, Gerbergastraat en ontbinding 
in de Ransdalerstraat ter hoogte van de Narrentempel Café Spierings.
Na de optocht kan het startgeld worden opgehaald door middel van het 
inleveren van het startnummer. Inschrijven voor de optocht kan per email via 
secretariaat@cvdewuif.nl of via het inschrijfformulier op de website.

CV de Wuif verzoekt de inwoners van Ransdaal vriendelijk geen auto’s langs de route 
te parkeren op carnavalszondag 2 maart.
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PRINSENGALERIJ

Prins Giel I Leunissen

Prins Ton I Packbier

Prins Laurent I Jeurissen

Prins Jos III Hochstenbach

Prins Gerrit I van Wissen

Prins Harrie I Schaaks

Prins Hans I Kamps

Prins Herman II Eussen

Prins Hub I Dautzenberg

Prins Wiel I Eggen

Prins Frank I Houben

Prins Jean I Winthagen

Prins Jos I Maes

Prins Herman I Eggen

Prins Ben I Leunissen

Prins Mark I Beugels

Prins Sjef I Schaaks

Prins Jos II van Oppen

Prins Theo II Eussen

Prins Kasper I Donners

Prins Theo I van Oppen

Prins Jacques I Houben

1971 -1981

1982 -1992
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Prins Jan-Willem I Lipsch

Prins Roger I Pieters

Prins Sepp I Heugen

Prins Christiaan I Hochstenbach

Prins Milan I Ramaekers

Prins Ramon I Laeven

Prins Roger II Laeven

Prins Gijs I Cremers

Prins Noël I Vaessen

Prins Robert I Henstra

Prins Gerard I Eussen

Prins Rob I Winthagen

Prins Frank I Geurts

Prins Huib I Geurts

Prins Ivo I Hochstenbach

Prins Esli I Gerards

Prins Cyril I Kamps

Prins Remco I Dautzenberg

Prins Jos IV Horbach

Prins ..

Prins Maurice I Linden

Prins Maarten I Schaaks

1993 -2003

2004 -2014



Uitvoering civieltechnische werken voor bedrijven 
particulieren en overheidsinstellingen

Grondwerken - Rioleringen - Bestratingen - Asfalt en betonverhardingen 
Keerwanden - Aanleg tuinen - Metselwerken - Leveren van grondstoffen 
en bestratingsmaterialen

Ransdalerstraat 80 Minckelersstraat 4
6312 AJ Ransdaal  6372 PP Landgraaf
043 4592467  045 5312896 
mob. 0646220209 mob. 0615042377 
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De laatste 11 jaar

2003
Tijdens dit bijzondere jubileumjaar (3x11) werden 
Prins Remco I (Dautzenberg) en Gaby (Vanhommerig) 
geproclameerd tot Jubileumprinsenpaar. Tijdens de
proclamatie werden de nieuwe scepter, veren en ket-
ting met veel gevoel voor drama aan het Ransdaalse 
publiek gepresenteerd. Een bijzonder seizoen volgde
met onder andere een be-
zoek aan de Boetegeweune 
Boetezitting in Venlo, het 
dopen van Hub “Stefan” Von-
ken en een van de langste 
optochten. Met jeugdprins 
Dennis (Linden) en jeugdprin-
ses Nicky (Houben) aan hun 
zijde, werden Prins Remco I en 
Prinses Gaby later dat seizoen 
ook geproclameerd tot heer-
sers over “Groot Voerendaal”.

2004
Dit jaar werd de proclamatie 
overgelaten aan twee top-
koks die uiteindelijk Prins 
Sepp (Heugen) en Prinses 
Daniëlle (Consten) uit de 
ketel wisten te toveren. Met 
jeugdprins Matthijs (Rutjens) 
en jeugdprinses Esther (Jans-
sen) aan hun zijde volgde een 
relatief kort seizoen met veel 
activiteiten. Met veel energie 
wisten de Hooglustigheden de carnavalsvereniging 
in beweging te houden. De meesten waren namelijk 
nog enigszins vermoeid door het lange jubileumjaar 
en de bouw van de loods. De Hoddelaere lieten zich 
dat jaar ook van hun beste kant zien met een prach-
tige wagen en vergezelden het Prinsenpaar waar het 
kon.

2005
Prins Roger II (Laeven) en Prinses Lissy zwaaien dit jaar 
de scepter over het Wouveriek. Zij zijn tot op heden 
het enige Prinsenpaar dat een officieuze adjudant en 
een eigen (Spie-Spa-Spattie-)schlager hebben gehad. 
Een week later werden jeugdprins Etienne (Erven) en 
jeugdprinses Inge (Savelberg) geproclameerd en was 

het kwartet Hooglus-
tigheden compleet. 
Carnaval viel dat jaar 
al op 6 februari en dat 
betekende dus week-
einden die vol stonden 
met activiteiten. De ene 
activiteit was nog niet 
gedaan of de volgende 
activiteit stond alweer 
op het punt van begin-
nen. Misschien is dat de 
reden dat dit jaar zich 
door velen herinnerd 
wordt als één lang feest 
(of misschien kwam dat 
ook wel door de vele 
korte nachten?).

2006
Tijdens de proclamatie 
lieten de Oud-Prinsen 
zich van hun beste kant 
zien en met een fantas-
tische Schlagerparade 

kregen zij het publiek op hun hand. Tijdens hun twee-
de optreden werd Gerard Eussen middels een echte 
“kien” uit de zaal gehaald en geproclameerd tot Prins 
Gerard I. Nadat de dames van Déja Vu onze kersverse 
Prins eens goed verwend hadden, kon de carnaval 
voor Prins Gerard I al niet meer stuk. Als jeugdprinsen-
paar werd een week later jeugdprins Dennis (Houben) 
en jeugdprinses Rianca (Lardinois) uitgeroepen. �
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uitdeukspecialist & 
schade expertise

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

BANCAIRE DIENSTEN

PENSIOENEN

Valkenburgerweg 3, 6321 GA Wijlre  Telefoon:  043 - 459 14 32   E-mail:    info@wf-assurantien.nl
Postbus 50, 6270 AB Gulpen   Fax :  043 - 459 19 43   Website: www.wf-assurantien.nl

Wiertz & Fanchamps
ASSURANTIËN

Voor al uw feesten en partijen, vergaderingen en lunch kunt u hier terecht

Schoolstraat 3  -  6343 CD Klimmen  -  045-4051241
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2007
Na eerder al in 1993 jeugdprins te zijn geweest, mocht 
Ivo Hochstenbach in 2007 als Prins Ivo I de Prinsen- 
scepter zwaaien over het Wouverijk. Een van zijn eer-
ste taken was het proclameren van het Jeugdprinsen-
paar Nolan Grooten en Jeanine Kikken welke uit een 
luchtballon tevoorschijn kwamen. Tevens was Prins 
Ivo I dat jaar ook Gemeenteprins van Groot Voeren-
daal. Na een schitterende Gemeentezitting georgani-
seerd door CV de Wuif, ver-
trokken alle Voerendaalse 
verenigingen naar Café 
Spierings waar het nog 
lang gezellig was.

2008
In 2008 was Prins Jos IV 
(Horbach) Prins van CV 
de Wuif met aan zijn zijde 
Prinses Elvi (Lucassen). Zij 
werden bijgestaan door 
Jeugdprins Kaj (Houben) 
en Jeugdprinses Esmée 
(Eussen), dochter van onze 
voorzitter Herman Eussen. 
Bijzonder was dat zowel 
de Prins als het jeugdprin-
senpaar lid zijn van de 
fanfare. Na afloop van de 
jeugdprinsenproclamatie 
werden bij café Spierings 
dan ook de instrumenten 
van de fanfare van stal 
gehaald en werd er nog 
gefeest tot in de kleine uurtjes. Naast de gebruikelijke 
activiteiten werd dit jaar ook een “alternatieve op-
tocht” door Sibbe-IJzeren georganiseerd. Dit tot grote 
verrassing van het prinsenpaar, dat in de veronderstel-
ling was die avond naar “een of andere carnavalsbij-
eenkomst in Maastricht” te gaan.

2009
Prins Maarten I (Schaaks) en Prinses Wendy (Paffen) 
vormden het Prinsenpaar van het jaar 2009. Het 
jeugdprinsenpaar werd dat jaar gevormd door Youri
Moonen en Sanne Aretz. Naast deze nieuwe hooglus-
tigheden, werd ook de website vernieuwd, waarbij de 
vormgeving en inhoud van de site in een nieuw jasje
gestoken zijn, conform de kleuren van de vereniging.
Later dit jaar kon middels een open dag het grote 

publiek kennis maken met 
onze carnavalsloods. Deze 
open dag werd voorafge-
gaan door een inzegening 
van de loods door pastoor 
Crutzen. In november werd 
het nieuwe seizoen door 
Maarten en Wendy geo-
pend met een zeer origi-
nele Wouvejacht, waarbij 
vele leden door het dorp 
verspreid onherkenbaar 
diverse ambachten uitoe-
fenden.

2010
In 2010 had Christiaan 
Hochstenbach de eer om 
als Prins Christiaan I te 
regeren over de Wouf en 
Wouvinne. Nadat 2 fortuin-
lijke Ransdalers de straat-
prijs van de
postcodeloterij wonnen, 
bleken ze ook nog de 

hoofdprijs gewonnen te hebben; een nieuwe sport-
auto waar uiteindelijk Prins Christiaan I uit tevoorschijn 
kwam.

2011
In het 41e jaar van het bestaan van CV de Wuif 
werden Prins Gijs I (Cremers) en Prinses Monique 
(Heijnen) benoemd tot heersers van het ”Wouveriek”. �
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Met hun tomeloze energie werd er de hele carnaval 
tot in de late uurtjes doorgefeest. Voor de leden van 
CV de Wuif was het niet altijd even gemakkelijk om 
net zo lang paal te houden! Het prinsenpaar werd in 
haar festiviteiten ondersteund door Jeugdprins Jimi 
(Hendrix) en Jeugdprinses Laura (Gorissen). Verder 
werd er voor het eerst een bezoek gebracht aan het 
“Brand Beersjtaeke”; een gezellige carnavalsavond 
bij de Brand Bier Brouwerij met optredens van vele 
bekende carnavalsartiesten. Nog een bijzonderheid 
was dat Prins Gijs I later dat jaar met zijn band “Jean 
& the Piepkes” het nieuwe Ranzelse carnavalsseizoen 
zou openen!

2012
In een overvol café Spierings werd Ransdaal onder 
water gezet en werd voor het vinden van een nieuwe 
Prins de hulp ingeroepen van Neptunus, de Koning 
der Zeeën. Prins Rob I (Winthagen) en Prinses Linda 
(Meertens) werden dit jaar benoemd tot heersers 
van de Ranzelse carnaval en kregen hierbij steun 
van Jeugdprins Luuk Bessems en Jeugdprinses Julie 
Houben. Prins Rob I was dat jaar tevens de trotse 
Gemeenteprins van “Groot Voelender”. Verder werd in 
2012 de dameszitting voor het eerst door de leden 
van CV de Wuif zelf georganiseerd (zie het artikel over 
de dameszitting elders in dit magazine).

2013
De Oud Prinsen van CV de Wuif kregen dit jaar hulp 
van professor Barabas met zijn tijdmachine bij het 
proclameren van de nieuwe Prins. Het publiek in café
Spierings was onder andere getuige van de winst van 
de Champions League door VV Hellas in het jaar 2020. 
Na een adembenemende reis door de tijd werd Esli
Gerards benoemd tot Prins Esli I van CV de Wuif. Esli is 
de eerste Prins van Ummer Sjerp, dit tot grote vreug-
de van de leden van deze carnavalsgroep. Een week 
na de proclamatie van Prins Esli I werden Jeugdprins 
Wouter (Vermeer) en Jeugdprinses Risanne (Lardinois) 
geproclameerd. Onze Jeugdprinses zag haar grote 
droom in vervulling gaan en kreeg bezoek van haar 
grote idool Guus Hupperts, voetballer van Roda JC 
Kerkrade. ¾
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De jubilarissen
Dit jaar hebben we binnen de vereniging een vijftal jubilarissen, te weten: Hub Dautzenberg en  
Hub Habets (beiden 4x11), Jos van Oppen (3x11), Kasper Donners (2x11) en Remco Dautzenberg (1x11).  
U kunt hen komen feliciteren tijdens onze jubileumreceptie op zondag 16 februari 2014. De receptie 
is in Zaal Vonken en start om 15.11 uur en zal rond 20.11 uur afgelopen zijn. 

Hub Dautzenberg (4x11)
Mede-oprichter van CV de Wuif en steunpilaar vanaf de eerste dag. In 1973 werd Prins Hub gepro-
clameerd als derde prins van CV de Wuif met aan zijn zijde de eerste prinses van CV de Wuif (Tonny 
Dautzenberg-Schillings). Na enkele jaren algemeen bestuurslid te zijn geweest, nam Hub in 1987 
enkele jaren het secretariaat op zich en werd hij vanaf oktober 1991 penningmeester. Deze officiële 
functies vervuld hij ook nu nog en heeft hij daarnaast de officieuze functie als “Chef Loods”.

Hub Habets (4x11)
Eveneens mede-oprichter van onze vereniging en vanaf het eerste moment hét gezicht van CV 
de Wuif. In totaal was Hub maar liefst 25 jaar bestuurslid en naast het feit dat hij van 1970 tot 1992 
onze President was, was hij in die tijd ook nog enkele jaren voorzitter en secretaris. Een ongekende 
prestatie en ook vandaag de dag nog is Hub meer dan een gewoon lid, getuige het feit dat hij in 
diverse commissies voor het Jubileumjaar plaatsnam.

Jos van Oppen (3x11)
Jos werd in 1981 geproclameerd als onze eerste Jubileumprins en is sinds die tijd een bijzonder 
actief lid. Hij is niet weg te denken bij de groep van de wagenbouwers en heeft in die hoedanig-
heid een hand gehad aan iedere wagen die sinds die tijd gebouwd is. 
Niets is teveel gevraagd en waar hulp nodig is of de handen uit de mouwen moeten worden ge-
stoken, is Jos altijd daar.
 

Kasper Donners (2x11)
In 1992 werd Kasper geproclameerd als 2de jubileumprins en werd hij tevens Gemeenteprins van 
Groot Voerendaal. CV de Wuif had snel in de gaten dat Kasper meer talenten bezat en in hetzelfde 
jaar trad Kasper toe tot het bestuur. Gedurende zijn 20 jarige periode als bestuurslid verzorgde hij 
onder andere 10 jaar het secretariaat. Ook heeft hij bij afwezigheid van de President diverse keren 
zijn plaats ingenomen.

Remco Dautzenberg (1x11)
In 2003 werd Remco – met aan zijn zijde Prinses Gaby (Dautzenberg-Vanhommerig) - de derde Ju-
bileumprins en de 33ste heerser over het “Wouveriek”. Ook was Remco dat jaat Gemeenteprins. In 
2006 nam hij het secretariaat op zich en die taak verzorgd hij ook vandaag nog. In dit jubileumjaar 
is hij als lid van de jubileumcommissie betrokken geweest bij de organisatie van de festiviteiten en 
het Jubileummagazine.
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*  Ontwerp en bouw van uw nieuwe website

*  Geschikt voor pc, tablet en mobiel

*  Zelf uw website onderhouden

U kunt bij ons ook terecht voor:

*  Grafisch ontwerp en drukwerk

*  Reclame- sponsorborden

*  Communiekaarten

webdesign  |  gra�sch ontwerp  |  drukwerk

wunsjt CV de Wuif 
veul sjpas en plezeer in ut jubileumjoar

Ontwerp en bouw van uw nieuwe website



CV de Wuif 
bedankt al 

haar sponsoren 
en begunstigers
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Terugblik Jubileumspeurtocht

Om het jubileumseizoen in te luiden, werd zaterdag 16 november jl. een “jubileumspeurtocht” 
georganiseerd. Inschrijven en starten kon tussen 19 uur en 21 uur bij Café Spierings. Deelnemers 
werden onderweg een aantal moeilijke vragen en raadsels voorgeschoteld, zoals: ” Hoeveel offi  ciële 
optochten heeft CV de Wuif tot nu toe georganiseerd” (antwoord: 41) en “Hoeveel huizen staan er op 
de route te koop?” (antwoord: 4). Acht groepen met in totaal zo ongeveer 50 deelnemers, waaronder 
veel kinderen, deden aan de speurtocht mee.

Natuurlijk werd er onderweg een rustpauze ingelast, waar de deelnemers even konden opwarmen 
met een glaasje Schrobbeler. Voor de kinderen was er chips en cola. Na afl oop van de speurtocht 
nam DJ Snake de muzikale honneurs en werd samen met Prins Esli I en de Raad van Elf tot in de klei-
ne uurtjes doorgefeest.

Oh jee! De scepter 
is kwijt!

Tijdens een receptiebezoek in Voerendaal 
bleek dat de scepter opeens weg was. 
Paniek dus! Hoe het heeft kunnen gebeu-
ren is tot de dag van vandaag onbekend. 

Onze Prins keerde huiswaarts zonder 
scepter en zat enkele dagen behoorlijk in 
de piepzak. Uiteindelijk dook de scepter 
een paar dagen later op bij onze buren van 
Ubachsberg en werd deze op een ludieke 
manier teruggegeven. Eind goed, al goed.

Film over CV de Wuif

CV de Wuif heeft Jan Magnee bereid ge-
vonden een fi lm over CV de Wuif te maken. 
De fi lms van Jan Magnee over de historie 
van SCKR en Les Amis Reunis en verschil-
lende andere (culterele) activiteiten in 
Ransdaal zijn bij vele dorpsgenoten be-
kend en worden alom gewaardeerd. 
CV de Wuif heeft dit bijzondere jaar dan 
ook aangegrepen om in samenwerking met 
Jan Magnee de geschiedenis en het reilen 
en zeilen van de vereniging in beeld vast te 
leggen. De fi lm zal vanaf 1 januari te zien 
zijn op de website van CV de Wuif (www.
cvdewuif.nl) en de website van Jan Mag-
nee: www.tvransdaal.info. Mocht u interes-
se hebben de fi lm op DVD te krijgen, dan is 
dit mogelijk door uw interesse kenbaar te 
maken via secretariaat@cvdewuif.nl. 
De DVD kost €7,50.

  Jubileumuitgave CV de Wuif  |  december 2013  |  101 



Walem 7  6342 PA Walem 

 043-4503436   
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Tijdens Schoolvakantie 
Ieder dag geopend 
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Activiteit Datum Locatie

Proclamatie 11 januari 2014 Spierings

Voorstellen prins 12 januari 2014 Spierings/Vonken

Jeugdprinseproclamatie 18 januari 2014 Vonken

Jeugddisco 31 januari 2014 Spierings

Posterverkoop 01 februari 2014

Aw Wieverbal 01 februari 2014 Vonken

Carnavalszitting Zonnebloem 09 februari 2014 Keulen

Heilige Mis en Receptie 16 februari 2014 Spierings/Vonken 

Seniorenzitting 20 februari 2014 Kunrade

Dameszitting 23 februari 2014 Vonken

Schoolcarnaval 28 februari 2014 Vonken

Bezoek Zorgboerderij 28 februari 2014

Sleuteloverdracht 28 februari 2014 Gemeentehuis

Prinsenbezoek 1 maart 2014

Heilige Mis 1 maart 2014 Theresia Kerk

Optocht & Vasteloavend 2 maart 2014 Spierings/Vonken

Vasteloavend 3 maart 2014 Spierings

Kindermiddag 4 maart 2014 Vonken

Afsluiting Vasteloavend 4 maart 2014 Spierings

Programma Jubileumjaar 2014
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Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) wenst Carnavalsvereniging De Wuif  
van harte proficiat met hun jubileum. De carnavalsvereniging is niet weg te denken 
uit het dorp en vervult al tientallen jaren een onmisbare rol in de hechte Ransdaalse 
gemeenschap.Wij wensen De Wuif  een succesvol en geslaagd jubileumjaar.

De Wuif  weten als geen ander dat je je als vereniging moet onderscheiden om suc-
cesvol te zijn. Je zelf  onderscheiden is ook het sleutelwoord voor succes als onderne-
mer, zeker onder de actuele economische omstandigheden. Dat is ook de kern van 
de aanpak van de partners van CM&P. Ondernemers begeleiden en ondersteunen, 
zodat ze zich beter leren onderscheiden en ook onder moeilijke economische omstan-
digheden succesvol zijn. Behoud van initiatief  en toevalligheden naar eigen hand 
zetten zijn daarbij essentieel.

CM&P begeleid en ondersteunt al meer dan 25 jaar ondernemers in de meest uit-
eenlopende branches en heeft in heel Nederland vestigingen.

Overweegt u ook om zelfstandig ondernemer te worden?
Bent u ook op zoek naar hulp en ondersteuning om u als ondernemer beter te  
onderscheiden?
Worstelt u ook met de vraag hoe het moet met uw bedrijfsopvolging?
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met:

Claassen, Moolenbeek & Partners
Limburg, kantoor Reijmerstok, telefoon: 043 457 4185 / 06 233 69 152
John Radermacher, partner. Email: john.radermacher@cmenp.nl
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Een jubileumjaar is een bijzonder jaar en uiteraard wordt er dan teruggekeken naar al die bijzondere 
momenten. Herinneringen worden opgehaald, anekdotes verteld. Maar ook is er dan het besef dat 
een aantal van onze dierbare leden dit jubileumjaar helaas niet meer kunnen meemaken. Mensen die 
onlosmakelijk met onze vereniging zijn verbonden en die CV de Wuif gemaakt en gevormd hebben 
tot de vereniging die het nu is. Overleden leden die wij niet kunnen en mogen vergeten. Op zondag 
16 februari en zaterdag 1 maart zullen wij hen gedenken tijdens de Heilige Mis in de Theresia Kerk.

 Hub Dautzenberg sr.  Joep Kamps  May Moulen

   Jan Blezer  Piet van Oppen 
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