dinsdag, 28 februari 2006

Welten op stelten
na nieuw initiatief
Vasteloavend Same
Waar Limburg drie maanden over doet, presteert het
comité Vasteloavend Same Welten in zes uur. Een
bomvol programma rolt over de bühne. Van de verkiezing ‘prins voor het leven’ tot haringhappen toe.
HEERLEN
DOOR HANS ROOIJAKKERS

Het Vlavrètersrijk in Welten is gisteren in recordtijd op stelten gezet. Alle facetten van carnaval passeren in inne vóts (het motto van
de openingseditie) de revue.
De aftrap is om elf over twaalf, de
eerste gasten schuiven aan voor
de brunch in en rond het gemeenschapshuis. Ga maar op de geur af
van het gebakken spek en je weet
waar je moet zijn. „Eerst een stevig
beumke leggen, het traditioneel
begin van een lange carnavalsdag”, lacht Paul Münstermann,
een van de initiatiefnemers. „We
willen terug naar het carnaval van
vroeger, dat werd op straat gevierd. Toen je nog niks te maken
had met vergunningen.”
Maar er zit meer achter het idee.
„In Welten zelf valt er weinig te beleven met carnaval. Iedereen trekt
naar de stad of gaat naar Kerkrade
en Maastricht. En als je dat wil veranderen, moet je met een origineel idee op de proppen komen.”
Vasteloaves Same heeft in samenwerking met Buurtgericht Werken
aan alles gedacht. CV de Woeësjbülle, carnavalsgekken in het
kwadraat, roept de nieuwe prins
uit. Nieuw? De ceremoniemeester
weet het na tig jaar nog als een verrassing te brengen. Als de doos
opengaat springt Sjeng I eruit. Stef
Feijen schuilt er achter, Woeësjbülle-prins voor het leven.
In inne vóts (in een scheet) doet
zijn naam alle eer aan. Brunch,

prinseproclamatie, auw wieverbal, boerenbruiloft, liedjesconcours en haringhappen lopen
vlekkeloos in elkaar over. Met om
elf over drie een pauze. Munstermann: „Dat is de afspraak. Als de
optocht door Welten trekt, ligt in
inne vóts effe op de vot. Ons programma speelt zich volledig af
voor en na de optocht.”
In scène zetten hoort ook bij carnaval. De uitslag van het Weltesj
Leedjes Konkoer wacht een spannende ontknoping. Wie wint? Paul
& Leo, de Dörpsgekke, duo Stef &
Ron of Hub Eussen en de Ingelkes.
„De Ingelkes wint,” weet Münstermann. „Want Hub heeft aan alles
meegedaan, maar nog nooit een
prijs gewonnen.”
Zo is iedereen blij. Zeker de verstandelijk gehandicapte bewoners van hoeve Corisberg. Want
die nemen na ein rundje va de
zaak 2222 euro in ontvangst. Zelfs
aan het goede doel is gedacht.

