
Jaarverslag 2016 Hermenie “Te Laat Begoosj” Einekoeze. 

Gelukkig gaat nu ‘t al weer iets beter met onze zieken. We hebben hen -Jac, Christel en Margriet- 

met een kleine attentie namens ons allen laten weten dat we aan hen denken en hen beterschap 

gewenst. 

10 januari 2016 dit jaar startten we als piraten op de kindermiddag, op het piratenbal. 

vervolgens brachten we 22 januari onze felicitaties aan de nieuwe prinsenparen en de CV De 

Smautbulen. Prins Roel I en Prinses Milou, Jeugdprins Luuk I en Jeugdprinses Meagan I  kregen de 

TLB-pin opgespeld. Was erg druk en ‘t werd erg laat! 

24 januari 2016 om 9 uur vergezelden we -in slipjas compleet- de Prinsegarde Sittard naar het 

Gardetreffen in Mönchengladbach, samen op de buhne en samen in de optocht. Een hele nieuwe 

activiteit voor ons. De optocht ging in een zo’n rap tempo , dat we zuurstof te kort hadden van het 

snelle lopen. Gelukkig stond er een ambulance langs de weg, was voor de eerste hulp.  

 

In januari werd extra gerepeteerd, thuis maar ook op de dinsdagavond, tijdens een 2-uur durende 

gezamenlijke repetities. Dit alles om maar goed voor de dag te komen tijdens de carnaval. 

Zondag 31 januari 2016 gingen we niet samen naar de Kinderoptocht. Jammer, maar de weergoden 

beslisten voor ons: regen. 

Zaterdag 6 februari 2016 in de vroege avond gingen we met de CV De Smautbulen en de 

prinsenparen naar de Sjleuteleuverdrach, dit jaar in Limbricht. Nadat de drie vorsten hun woordje 

gedaan hadden, waar wij soms kromme tenen van kregen, ontvingen de prinsen hun sleutel van 

Pieter Meekels, om tijdens de drie dolle dagen te kunnen regeren in de drie kerkdorpen. 

Na een lekker broodje, eetcommissie bedankt, liepen we terug richting Einighausen om de 

Prinsesjtraot te openen. Dit jaar door Jo N. gepresenteerd met 11 goede en slechte eigenschappen 

van onze Prins Roel I. En toen mocht Prins Roel I ’t Herreveld als de Prinsesjtraot openen. Onze avond 

werd afgesloten in  café de Buurman. 

Zondag 7 februari 2016. Allereerst om 9 uur allemaal naar de kerk. En na nog wat vooraf oefenen, 

werd door ons de carnavalsmis muzikaal opgeluisterd, o.l.v. dirigent Jos Lipsch, welke ons na de mis 

bedankte voor onze “inzet”. Complimenten, goed gespeeld ! Zelfs Wil Heylighen kreeg er een erg 

warm gevoel van, daar in die achterste rij! Boven op die verwarming…. 

Jos, bedankt dat je ervoor gezorgd hebt dat we dit samen mogen en kunnen doen! En dat je ’t ook zo 

goed kan vinden met onze pastoor, jij was het die alles met hem regelede… 

Vanuit de kerk gingen we naar Café De Buurman voor een kop koffie en de eetcommissie zorgde voor 

hierbij een lekkere nonnevot. En dan door naar Sittard: 

“Collecte Sjteun de optoch Zitterd” voor instandhouding traditie.  Collecteren in de Sitterse optocht 

op verzoek van het Optochkommitee. ’t Was fijn om te lopen, lekker uitwaaien, en met wat “zeivere 

en kuiterieë” de nodige sjnapskes te krijgen. Alleen dat JUNGSKE en dat geschreeuw van de groep 

vóór ons……… 

Dit jaar liepen we niet helemaal vooraan, maar als nr. 28 achter een speciaal gemaakt wagentje –een 

varken. Dit om toch wat meer aandacht te trekken voor en herkenbaarheid te geven aan deze 

jaarlijkse collecte, om zo de mensen aan te moedigen iets te doneren voor de optocht. Met z’n 15en 

toch flink wat opgehaald. Na afloop keken we onder ’t genot van een hapje en een drankje naar de 

binnenkomende wagens en groepen, tot er een regenbui kwam, toen ging ’t richting De Buurman. 

Mariëtte, bedankt voor de lekkere wafels en de eetcommissie bedanken we voor ’t verzorgen van de 

inwendige mens. 

De Vastelaovend van Einekoeze had een donker gekleurd tintje: Grijze regenwolken hingen in de 

lucht, gepaard met hevige windstoten van meer dan 75 km per uur.  Dus werd de optocht uitgesteld 



tot dinsdag en uiteindelijk toch helemaal afgeblazen. Wat een pech; ook voor onze beide leuke 

prinsenparen en de Smautbulen.  

Dat werd voor TLB flink improviseren, met z’n allen mailen en heel veel “appen”.  Maandag werden 

de drie cafés bezocht; dinsdag startten we met spek en ei bij Café De Buurman en werd alles gereed 

gezet voor de avond. Het programma voor vandaag werd: Om 16 uur weer gezellig naar De Ruif, 

waarna -gesterkt met een goede warme hap van Hub bij Lei- naar De Dolle Deensdig in Café De 

Buurman tot in de late uurtjes.  Deze was weer helemaal te gek, te dol.  

Hulde aan het Dolle Deensdigcomité. Bedankt. 

17 februari 2016 Bedankt, muziekcommissie voor ons nieuwe repertoire, nu ook met Chadounska ipv 

de Festwies. Verder in het jaar –in mei- werd Schutzenliesl als nr 51 toegevoegd. 

21 februari 2016 s ’middags met z’n 20-en per taxi naar optocht in Stokkem. ’t Was niet zo’n mooi 

weer, veel wind, we moesten een paar maal erg lang wachten, waardoor we best wel laat bij Martin 

Colson aankwamen. Op z’n goedje in een tent hebben we ons geweldig geamuseerd met muziek, 

eten en drinken.  

13 maart 2016 mailde Carol H. dat ze zich als lid van TLB afmeldt. Zij krijgt ’t niet geregeld en onrust 

en dreigende overbelasting blijft haar parten spelen. Zij bedankt ons allen voor de uren support; 

hetgeen ze ten zeerste waardeert. 

26 maart 2016 Kennedymars, hebben we gespeeld op de brug te Nieuwstadt, dit om de wandelaars 

aan te moedigen. 

In april hebben we flink geoefend voor ons optreden tijdens het Einekoezer Zaate Hermenie Fees van 

NPES. Op 9 april 2016. Tja, en dat was de eerste keer dat we naar de gymzaal moesten in de school 

Boschweg  Zo kwam ’t dat we Wil Tummers met een mooi karretje met z’n tuba erop te voet van de 

Heistraat door de Brandstraat zagen lopen. 

Het was een keurig goed geregeld feest, alleen kwam wat laat de stemming erin doordat enkele 

groepen later arriveerden. Wij waren niet met zovelen, en Joerie Vranken heeft met  de dikke trom 

uitgeholpen, en Anita had nog steeds haar schroef los, en kon niet meer houwe op ’t 

houtblok…..maar als we niet zo nuchter waren geweest, hadden we vast en zeker die wisselbeker 

gewonnen. Nu viel die eer te beurt aan Nuchter etc. oet Beeg.  

We hebben die avond in elk geval genoten van die enthousiaste jeugdige muzikanten. 

14 april 2016 overleed Humphry Ninaber, onze vriend en kastelein van Café De Buurman. Hij was 

toch al lang ziek. Wat hebben wij kunnen genieten van z’n lekker getapt biertje. Namens ons allen is 

een kaartje met een bloemetje gestuurd naar José en familie 

Op zondag 16 april 2016 mochten we vanaf 12 uur muziek maken tijdens de Run Experience Sittard. 

Met z’n 16-en hebben we ons goed geamuseerd! 

18 juni 2016 gingen we feesten tot in de late uurtjes op de hoeve Hub Notermans in Guttecoven, 

Anita en Hub gaven een feestje t.g.v. hun verjaardag en hun gaan samenwonen.  

Per  juli 2016 meldden zich af als lid van de vereniging : Marie-José Knoors en Margriet Notermans 

hebben hun lidmaatschap opgezegd, wij bedanken beiden voor hun inzet. En zoals Marie-José 

schreef: we zullen elkaar zeker nog vaak tegen komen. 

16 juli 2016 CV De Smautbulen organiseerden Fiesta del Sjlönd. Een paar leden van Te laat Begoosj 

waren aanwezig. ‘t was wel gezellig! En ze hadden geluk met het mooie weer die avond.  

TLB kon niet optreden, omdat te weinig TLB leden zich hadden aangemeld van wege de te late 

aankondiging van dit feest.   

7 augustus 2016. Gelukkig hadden we voldoende vrijwilligers van onze vereniging die hebben 

gewerkt tijdens de Oude Ambachten te Einighausen en zo onze kas gespekt. 

Iedereen, die geholpen heeft, bedankt. 



Zondag 28 augustus 2016 hadden we een unicum: met zo’n 15 muzikanten van TLB hebben we al 

muziek makend  een paar gratis rondjes op de carrousel gedraaid. Dit op de Markt te Sittard, tijdens 

de Duitse spelen en de St.Rosamarkt. ’t was een super gezellige middag !  

En 3 september 2016 is Jac aan de beurt: 70 jaar al weer. Met z’n allen gingen we met trööt naar de 

SVE kantine, want hier was het feestje, en Jac genoot van zijn feestje, net zo als ook wij allemaal. 

Ofschoon ’t laat werd die avond bij Jac, de volgende ochtend stond de Tour des Terrasses en BBQ al 

vroeg op het programma voor de TLB leden. De instrumenten werden in de auto’s gelegd en Christel 

en Anita zorgden voor het vervoer hiervan. Net toen we rond 12 uur met de fiets wilden vertrekken 

kwam me toch een flinke plensbui, met onweer. De eerste pauze was dus al direct in de kapsalon en 

uiteindelijk vertrokken we met enige vertraging aan onze fietstocht richting In De Keet. Na vlaai met 

koffie en drankje speelden we de generale repetitie voor onszelf, met als enige toeschouwers de 

voorbijgaande fietsers en wandelaars. Vervolgens vertrokken we richting De Wisse in Stokkem.   

Anita en Christel wachtten braaf op ons op de parkeerplaats, terwijl wij al lang gezellig met soep of 

koffie op het terras van De Wisse zaten. De muziekinstrumenten werden uit de auto’s gehaald en zo 

konden we ons repertoire ten gehore brengen, De andere terrasjesmensen bleven blij verrast zitten 

en luisteren  en gaven ons een enthousiast applaus. Daar doen we ’t toch voor? Toen verder door 

naar ’t terras van de de Lombok, vervolgens naar HHN te Guttecoven voor een overheerlijke BBQ. 

Iedereen, vooral Wil en Mariëtte,  bedankt voor deze mooie dag. 

Vol verdriet  nemen Marie-José en Angeline, samen met hun gezin, afscheid van hun moeder Phia.  

20 september 2016 is zij overleden. Namens alle leden van TLB werd er een kaartje gestuurd. 

Oktober was een drukke maand voor ons, maar wel met ontzettend leuke activiteiten. 

Ger heeft geregeld dat we 2 oktober 2016 konden deelnemen aan de Almabtrieb in Ransdaal. Per 

bus gingen we er naar toe en liepen mee in de optocht. ’t Was mooi weer, en ook heel gezellig later 

in de tent. Geine haet zich misdraage, Ger liek waal Sinterklaos, veer krege alweier 2 bonne van hèm 

d’r bie veur ein breudje, en gelökkig gaon veer mit ève veul luuj terök nao hoes es dat veer gekomme 

zeen.  Ger bedankt. ’t Waas eine supersjoone daag. 

 

Vrijdag 7 oktober 2016 waren we uitgenodigd door het bestuur van de Stg Oktoberfeeste Sittard 

voor het MOF –medewerkers opwarm feest- in Oos Kaar te Overhoven met diverse optredens van 

artiesten, waaronder ook TLB.  Gekleed in Dirndl en Lederhosen mochten we tijdens dit feest een 

half uurtje optreden. Vervolgens mochten we blijven feesten en waren er gratis drankjes en hapjes 

voor iedereen. Een geslaagde avond. 

En 16 oktober 2016 gingen we voor de 2e keer naar de Jeneverfeesten in Hasselt. Om 12 u vertrokken 

we per bus en om 19 uur was de terugreis. Iedereen heeft genoten van het “trampelen door Hasselt” 

van het samen muziek maken, maar vooral van die lekkere Hasseltse jenevertjes. Francien had al als 

eerste een jenevertje te pakken tja en toen was het hek van de dam. Ghislaine vond zelfs  de 

jeneverdrank als Heilig Lourdeswater, zo goed voelde ze zich na een jenevertje, of was ’t toch een 

paracetemolletje.? Kevin was geen straat muzikant , maar was een rasechte  terras muzikant toen hij 

vol verve zijn versie van ’t jungske op een terras speelde. 

Wederom een geweldige dag. Ger bedankt hiervoor. 

En toen kwam de parade met het oktoberfeest Sittard. Vrijdag 21 oktober 2016 startten we met de 

deelname aan de parade. Jammer dat er naderhand maar weinig leden naar de tent gingen. 

En tijdens de oktoberfeesten hebben we ons voldoende ingezet om als vrijwilliger  te helpen in de 

Weizentent. Ik denk dat onze voorzitter Jos greutsj is op onze inzet, en zo werd onze clubkas weer 

behoorlijk gevuld. Iedereen bedankt.  

Flink gerepeteerd aan Die Schuhe, dinsdag 8 november 2016 kreeg het stuk eindelijk Jos zijn 

goedkeuring en een nummer.  Inmiddels nr. 52. Zo kon ook dit stuk op ons repertoire van de 11e van 

de 11e gezet worden.  



11-11-2016 Äöpening Vastelaovessezoen Einekoeze 

in de tent aan het H Hartbeeld werd het vastelaovessezoen 2016-2017 geopend. Ieder, de 

prinsenparen met hun Raad De Smautbulen, en ook wij, waren paraat. Vanavond  was het -na een 

paar dagen regen-, gelukkig droog gebleven. Om beurten werd er muziek gemaakt door de diverse 

verenigingen. Na de opening met het hijsen van de banier en het door ons gespeelde Limburgs 

Volkslied , werd getrakteerd op nonnevotten en lieten we ons het bier en de wijn gedurende enkele 

uurtjes goed smaken. 

Speciale gasten waren een vrouw uit Kazastan en een heer uit India. Door onze voorzitter Jos werden 

zij gedecoreerd tot special guests met de TLB PIN. Deze twee vinden Limburg ’t einde ! 

En het optreden van de Geliënde maakte het geheel tot een erg gezellige avond. 

Di: 15 november 2016 was weer repetitie voor de hele groep. 

Maar wat heeft die Angeline vanavond flink moeten blazen: zij heeft namelijk een paar 

handschoenen verstopt zitten in de kelk van haar sax……?? Zij dacht de hele avond al…. 

Zaterdag 19 november 2016 hebben we een serenade gebracht aan de Fanfare, welke deelgenomen 

hadden aan het Bondsconcours en een 1e prijs behaalden. 

20 november 2016 overleed de moeder en schoonmoeder van Margriet en Harrie. Namens alle leden 

van TLB is er een kaartje naar Margriet en Harrie gestuurd. 

Ook ontvingen we het bericht dat ons oud-lid Fred van den Bongerd was overleden. Hij speelde in 

het begin van ons bestaan op de trombone. 

18 december 2016 zijn we uitgenodigd door de jeugdige commissie van de fanfare om mee te 

werken aan de Einekoezer Femieje Krismismert in de gymzaal bij het Klaverblad. Jammer, een 

muzikaal optreden zat er niet in. Ons repertoire bevat geen kerstliederen. 

Gelukkig hebben enkele leden ons toch geholpen met de opzet van een kleine luxe kerstpreuverie en 

een kinderknutselhoekje op deze mert. Bedankt hiervoor. Op het kerstmenu stond: 2 soorten 

soepjes, kippenragout, en 2 soorten toetjes. En voor de kinderen was er sterren knutselen en 

kerstballen verven. ’t was een heel gezellige middag, lekker druk, en we hadden financieel  ook nog 

wat over. Iedereen bedankt voor het meedenken en meehelpen voor deze kerstmarkt. 

Ook de jeugdcommissie van FCE bedankten ons voor onze inzet tijdens deze kerstmarkt. 

En 20 december 2016 stond onze eigen kerstviering op het programma. Om 18 uur start de 

kerstwandeling. We wandelden in 2 groepen richting HHN Guttecoven. Vol enthousiasme zochten de 

kinderen onderweg de lightsstaafjes, welke door Angeline en Jos nog snel vóór de wandeltocht 

verstopt werden. Bij Hub stonden de hapjes en de drankjes klaar, vervolgens ging het richting Het 

Klaverblad voor het Chinees buffet. Enkele leden werden in het zonnetje gezet en bedankt voor alles 

wat ze dit jaar hebben gedaan voor de vereniging. Francien en Jos, Jos Lipsch, de feestcommissie 

Ger,Wil en Angeline. Het werd een gezellige avond,. Voor sommigen zelfs tot in de late uurtjes. 

Eetcommissie, Feestcommissie, Kledingcommissie en Muziekcommissie en alle leden  

heel erg bedankt. 

Blijf oefenen, kom naar de repetities en maak het gezellig! 

Te Laat Begoosj is toch ook  jouw vereniging. 

 

 

Jeannette, Secretaris Hermenie “Te Laat Begoosj” Einekoeze 


