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WELKOM in Heerlen!
Wilkommen in Heerlen!

Sinds 1 april 2003 is de gemeente
Heerlen een vereniging rijker: het
“Garderezjiment d’r Kuëb va Heële”.
Zoals ook steden als Aken, Maastricht,
Vaals en Kerkrade garderezjimenten
kennen, was een aantal enthousiaste
Heerlenaren destijds van mening dat
een dergelijke vereniging in Heerlen
evenmin mocht ontbreken. Ook de
gemeente Heerlen was van aanvang
aan zeer enthousiast en ondersteunde
De stichting Cultbier
Heerlen is aanwezig
inhet feestpaviljoen
met een stand en haar
Heerlense
bieren,
waaronder Kuëb en
Zwart Goud.

dit initiatief van harte. Zo verleende de
gemeente Heerlen ons toestemming tot
het dragen van de Heerlense adelaar op
de sjako’s (mutsen).
Reeds op 22 januari 2004 kon het
Garderezjiment zich aan de Heerlense bevolking presenteren en werd het
Garderezjiment officieel door de burgemeester van Heerlen geïnstalleerd
waarbij ons de gemeentevlag werd
aangeboden: de Stadsgarde van Heerlen
was een feit.
De vereniging treedt in de voetsporen
van één van Heerlens bekendste zonen:
“d’r Kuëb va Heële” en draagt dan ook
met trots de naam: Garderezjiment
d’r Kuëb va Heële. De aankleding van
het Garderezjiment is dan ook een zo
getrouw mogelijke kopie van het uniform van het regiment waarin d’r Kuëb
heeft gediend, maar dan in de kleuren
van Heerlen: blauw - geel. Het doel van
het “Garderezjiment d”r Kuëb va Heële”
is het behoud van het cultureel erfgoed
van Heerlen. Zij tracht dit doel o.m.
te bereiken door op ludieke wijze deel
te nemen aan culturele activiteiten en
door promotie van Heerlen zowel binnen als buiten de regio. Ook wordt acte

de présence te geven bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld een Taptoe.
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is opgericht bij notariële acte
en statutair gevestigd te Heerlen.
Het Garderezjiment telt op dit moment
15 leden – volledig geüniformeerd,
met bijbehorend sabel en musket - en
heeft haar kazerne bij Café d’r Klinge
aan het Pancratiusplein te Heerlen.
De gardisten komen hier wekelijks op
dinsdagavond bijeen. De aanvankelijke
ledenstop is inmiddels opgeheven en
wanneer u geïnteresseerd bent in onze
vereniging neemt u dan gerust geheel
vrijblijvend contact met ons op of kom
eens op een dinsdagavond kennis met
ons maken.
Het Garderezjiment heeft zijn eigen
Beschermvrouwe: mevrouw Bertie
Schreurs.

Garderezjiment d’r Kuëb va Heële
Pancratiusplein 47 - 6411 JZ Heerlen
Email: info@garderezjiment.nl

Café d’r Klinge is hoofdsponsor èn de wekelijkse
‘kazerne’ (verzamel- en repetietieruimte) van het
Garderezjiment “d’r Kuëb va Heële”.

Café d’r Klinge schrijft gastvrijheid en vakmanschap met vergulde hoofdletters. We staan dan
ook niet voor niets op een 16ste plaats in de landelijke Café Top 100 van Misset Horeca. Wat de
Michelin Gids is voor restaurants, is deze ranglijst
voor cafés. D’r Klinge is een veredeld bruin café
dat een ouderwets gezellige sfeer ademt en waar
iedereen zich meteen thuis voelt.
We zijn er trots op ons officieel Brand Proeflokaal
te mogen noemen. Uit negen tapkranen stromen
alle bieren van de brouwerij in Wylre. Daarnaast
hebben we nog eens 100 speciaalbieren uit de fles.
Onze wijnen zijn al meermaals bekroond. Maar
bij D’r Klinge kunt u niet alleen terecht voor een
drankje. Wij beschikken ook over sfeervolle zalen
die een geliefde locatie vormen voor feesten en
partijen, vergaderingen, bedrijfspresentaties etc.

VOORWOORD
door Ralf Krewinkel,
burgemeester van Heerlen

‘SJIEK EN STRAM’-KIPPENVELMOMENT
Heerlen zet haar grenzen wagenwijd open voor de
triomftocht van meer dan 1.000 gardisten. Dat is in
de tijd van Napoleon wel anders geweest. Het verhaal
gaat dat ‘D’r Kuëb va Heële’ gaat dienen in het leger
van de Franse keizer. Onderweg ontmoet hij strijdmakkers uit alle uithoeken van onze huidige Euregio. Samen trekken zij ten strijde. Maar iedereen kent de afloop: Napoleon vindt zijn Waterloo. “Niet als hij naar
mij had geluisterd”, verzekert d’r Kuëb. Een verzonnen verhaal, ontsproten aan
de fantasie van Heerlenaar Matthieu Kessels, die de gardistentijd levendig houdt.
Gardes zijn van oorsprong een parodie op ‘das Militär’. Niet dat van de Fransen,
maar van de Pruisen, waartoe - na de val van Napoleon - ook Nederlands Limburg tot 1867 hoort. De Rote Funken uit Keulen zijn de oudste garde. Van kinds
af heb ik veel ontzag voor deze traditie. Of moet ik zeggen carnavalscultuur?
De Federatie Euregionale Gardes laat door vriendschap cultuur en carnaval samensmelten. Ik mocht vorig jaar te gast zijn op het Euregionaal Gardetreffen in
Mönchen-Gladbach. Een kippenvelmoment, zeker toen ‘sjiek en stram’ ons Garderezjiment d’r Kuëb va Heële’ passeerde. De ontmoetingen met de andere gardes
en genodigden blijven onvergetelijk.
Dit jaar spelen WIJ een thuiswedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat WIJ onze
reputatie als grenzeloze, warme gemeente opnieuw waarmaken. Bewijzen hoe wij
cultuur en carnaval laten samensmelten en verbinden aan de Heerlense bevolking. Zonder wapengekletter, maar de glazen klinkend op de vrijheid om ieders
eigen typische volkscultuur te mogen uitdragen. En op ‘D’r Kuëb va Heële’.

 In 2014 heeft Garderezjiment D’r Kuëb va Heële
een speciale versie van het gardekostuum gemaakt ten
behoeve van het carnaval dat jaar. Op de foto hieronder is het Garderezjiment te zien voor de deur van de
Pancratiuskerk in Heerlen.

Ralf Krewinkel,
Burgemeester
Het boekje is geschreven in het dialect
van Heerlen en heeft grote populariteit verkregen in alle lagen van de
bevolking. Waarschijnlijk niet zozeer
vanwege de overtrokken, maar geestig
beschreven avonturen van dragonder Kuëb, als wel om zijn sfeer van
oud-Heerlense gemoedelijkheid en de
sappige oude zegswijzen waarmee het is
doorspekt.

D’R KUËB VA HEËLE
Een Heerlense held
D’r Kuëb va Heëhle (‘Koehp va Hehle’
in de schrijfwijze van Kessels) heeft
gediend in de legers van de Franse keizer. Volgens de overlevering ontmoette
Kessels deze Napoleontische figuur op
hoogbejaarde leeftijd ergens aan het
begin van de twintigste eeuw tijdens
een wandeling naar Welten en waarbij
hij diens levensverhaal optekende in
zijn boekje “Der Koehp van Hehle, Ee
Hehlisj Vertelsel” (1922).
Het verhaal begint in oktober 1888.
Samen zitten d’r Kuëb en Kessels op
een bankje. In geuren en kleuren begint
d’r Kuëb (Koehp, Kobus of Jacob) over
zijn ongelooflijk heldhaftige krijgsverrichtingen in het leger van Napoleon te
vertellen. Enige vorm van overdrijving
kan hem daarbij niet worden ontzegd,
aangezien hij blijkbaar op voet van
gelijkheid omgaat met Napoleon.

Of de “Heerlense Baron van Münchausen” werkelijk heeft bestaan of dat hij
uitsluitend geleefd heeft in de fantasie
van de schrijver, is niet bekend. Volgens
Kessels heeft Kuëb aan het eind van de
19e eeuw gewoond in een huisje aan de
Doom te Welten, maar hij noemt hem
nergens met zijn achternaam.
Hij spreekt in ieder geval zozeer tot
de verbeelding dat hij al vele malen in
verschillende versies opnieuw tot leven
werd gewekt en heeft als folkloristisch figuur in Heerlen bestaansrecht gekregen.
In 1964 werd door het gemeentebestuur
van Heerlen reeds het besluit genomen tot het laten vervaardigen van een
bronzen beeld van d’r Kuëb. Het duurde
echter nog tot mei 1967 voordat aan dit
besluit de definitieve goedkeuring werd
gehecht.
Het beeld van d’r Kuëb werd vervaardigd door Vera van Hasselt en staat
sedert 1971 op het Kerkplein van Heerlen. Het is geheel uit brons gegoten en
drie meter hoog.

 Het boek d’r Kuëb van
Heële is te downloaden in
de Heerlense dialectversie èn in een Nederlandse versie op de website
van het Garderezjiment:
www.garderezjiment.nl

VOORWOORD
door Arie van Prooijen,
voorzitter Garderezjiment

Na een voorbereiding van bijna een jaar is het
zondag 12 februari 2017 dan eindelijk zover. Het
Garderezjiment d’r Kuëb va Heële, de officiële
stadsgarde van Heerlen organiseert dan het 23e
Euregionaal Garde Treffen. Op die dag zullen wij
de gastheer zijn van een groot aantal gardes uit
Duitsland, België en Nederland. Tussen de 700 en
1.000 gardisten zullen ons en het publiek vermaken met hun vaak ludieke en
komische optredens in het grote paviljoen op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen. De kers op de taart is de grote streetparade die zondagmiddag
door het centrum van de stad zal trekken, waarbij ook diverse lokale verenigingen zich niet onbetuigd zullen laten.
Het belooft toch al een feestelijk weekend te worden met op
vrijdag 10 februari de grote finale van het LVK en op zaterdag 11 februari een spetterende 90’jaren party. Dit alles in
het grote feestpaviljoen.
Een dergelijk evenement kan je niet in je eentje organiseren, daar zijn vele personen voor nodig. Wij zijn dan ook dankbaar voor de vele
vrijwilligers en sponsoren die dit evenement mogelijk hebben gemaakt. Ook een
woord van dank aan de stichting LVK voor de prettige samenwerking. Als voorzitter van het Garderezjiment hoop ik dat het een onvergetelijk evenement zal
worden waar wij en onze gasten nog jaren met plezier aan kunnen terug denken.

Federatie Euregionale Gardes

Het bestuur van de federatie Euregionale Gardes bestaat uit (van links naar rechts):
Angelika Marks (Stadtgarde Mönchen-Gladbach), Ruud Looijen (Raaf Gelaen), Rob
Bindels (Streupers Broensoem), Paul Schlicher (Prinselikke Stadtsgarde Remunj)
en Robert Franzen (Blaue Funken Eupen).

VOORWOORD
door Rob Bindels, voorzitter
Federatie Euregionale Gardes
Beste Gardisten, vrienden

KG Blaue Funken 1949 e.V. • Alsdorf (D)

Deze vereniging, die al heel wat decennia bestaat, luistert niet alleen de carnavalleske activiteiten in en rond Alsdorf op, maar houdt ook elk jaar een kostuumzitting.
Deze grote vereniging mag zich ook rijk rekenen met veel jeugdige deelnemers.
 Op de foto burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen
die vorig jaar tijdens het 22e Euregionaal Gardetreffen
de gardesabel in ontvangst nam, waardoor de organisatie van het 23e Gardetreffen naar zijn stad zou komen
in 2017.

Kling Kirchröatsjer
Sjtadsgarde • Kerkrade
(NL)
De kleinste garde, met twee leden!

We schrijven het jaar 2017 en onze zustervereniging D’r Kuëb va Heële is druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor het 23 ste Gardetreffen. Een
treffen waar we ons weer allemaal zullen zien en
hopelijk de nodige uurtjes met veel plezier kunnen
delen. Dit jaar zal in het teken staan van enige verandering. De wereld om ons
heen verandert en de tijden dat alles zomaar eventjes geregeld kon worden zijn
niet meer. Steeds meer moeten we maatregelen accepteren in het belang van ons
aller veiligheid. Steeds moeilijker wordt het ook om aan deze vereisten te kunnen
voldoen en ondanks alles de spontaniteit te behouden om er toch maar weer een
gezellig feestje van te maken. Ik ben ervan overtuigd dat wij, verenigingen aangesloten bij het FEG, hier op een goede manier mee kunnen omgaan. We hebben
immers reeds 22 jaren met voldoening een Euregionaal Gardetreffen georganiseerd en gevierd.
Tijdens de sabelovergave in Mönchengladbach hebben we afgesproken samen op
weg te gaan naar het volgende jubileum van 3x11 jaar Gardetreffen en 2x 11jaar
Federatie Euregionale Gardes. Dit lijkt op het moment nog ontzettend ver weg,
maar kijkend naar de lijst van kandidaat organiserende verenigingen lijkt deze
doelstelling realistisch. Ik vind het dan ook bijzonder knap en geweldig dat onze
vrienden van D’r Kuëb va Heële voor deze volgende periode de eerste stap zetten
en tekenen voor dit 23 ste Gardetreffen. Gezamelijk gaan we er voor zorgen dat
ook dit Gardetreffen een succes zal worden.
Ondanks alle successen die we tot nu toe hebben mogen beleven moet ik echter
ook een kanttekening plaatsen. Een punt van aandacht. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Naast de eerder genoemde veranderingen in de wereld zijn er ook de momenten binnen de individuele verenigingen
die soms voor moeilijke periodes kunnen zorgen. Deze periodes zijn alleen succesvol te doorlopen indien men elkaar ondersteunt, met elkaar goede afspraken
kan maken en gezamelijk verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat in het
verschiet ligt. Onze cultuur leeft voort omdat zij doorgegeven wordt van generatie op generatie. Wij allen vormen de schakel tussen deze generaties. Laten we er
samen voor gaan zorgen dat we het sabel als symbool voor onze samenwerking
nog vaak mogen doorgeven.
In Heerlen gaan we verder met ons succesverhaal, samenwerking over de grenzen heen. Ik
wens jullie allen een mooi Gardetreffen toe
met veel plezier. Spreek eens iemand aan in
een ander uniform, lach, zing, dans en geniet
van deze altijd weer bijzonder speciale dag.
Ik ben ervan overtuigd dat D’r Kuëb va Heële
hiervoor een geweldig podium heeft gecreërd.
Alaaf
Rob Bindels, Voorzitter FEG

1. Stadtgarde Mönchengladbach 1998 e.V. •
Mönchengladbach (DE)

Kgl. Reiter und Funkenkorps “Blau-Weiß”
1936 • Eupen (B)

Opgericht in 1998, kent de Stadsgarde uit het Duitse Mönchengladbach al een rijke Ook wel de Blaue Funken geheten, afkomstig uit het Belgische Eupen.
historie. Het oorspronkelijke doel was het straatcarnaval meer levendigheid te geven. Deze garde was vorig jaar gastheer van het Euregionaal Gardetreffen.

VOORWOORD

PROGRAMMA

door Bertie Schreurs,
beschermvrouwe Garderezjiment

23e EUREGIONAAL GARDETREFFEN
in het feestpaviljoen aan het Burg. vanGrunsvenplein

Duo Doebel

Gaarne en tevens vereerd dat ik mij
als beschermvrouwe even met enkele
woorden tot onze stadsgarde D’r Kuëb
va Heële mag richten. Een vereniging,
die ik een warm hart toedraag, heeft
inmiddels sinds 2003 haar sporen in
onze gemeenschap verdiend.
Bij diverse evenementen is de garde
niet meer weg te denken, ik mag wel
zeggen... een aanwinst voor ons allen
en Parkstad Heerlen.
Op 12 februari 2017 staat Heerlen een
groot festijn te wachten, namelijk het
Euregionaal Gardetreffen. Verschillende garderezjimenten zullen zich
dan in hun kunnen, maar zeker ook
in hun kleuren aan ons en aan de hele
gemeenschap presenteren.
Dat dit evenement een feest mag worden waar nog lang over gesproken gaat
worden en een grote stimulans mag
zijn voor de toekomst van uw maar
ook van onze garde...

Vee & Dee

GRATIS
G!
TOEGAN

9.45 uur
10.30 uur
11.00 uur

10.50 uur
11.00 uur
11.20 uur

Aankomst van de gardes
Training dansgroep
Opening

11.20 uur
11.40 uur
12.00 uur
12.20 uur
12.40 uur
13.00 uur
13.20 uur

11.40 uur
12.00 uur
12.20 uur
12.40 uur
13.00 uur
13.20 uur
14.00 uur

 1.Stadtgarde Mönchengladbach 1998 e.V.
 Ehrengarde Simmerath
 Prinselikke Stadts-Garde Faubourg St.Jacques
Dansgroep
 Stadtgarde Linnich
 Kling Kirchröatsjer Stadjarde Anno 1898
Optreden Coriovallum Pipe Band
Overgave FEG sabel

14.00 uur
14.30 uur

14.20 uur
15.30 uur

Opstellen streetparade
Streetparade

15.30 uur
15.40 uur
16.00 uur
16.20 uur
16.40 uur

15.40 uur
16.00 uur
16.20 uur
16.40 uur
17.00 uur

Presentatie Gilde van de Blauw Sjuut
 Regiment Awt Adjudante Flaarisse
 Prinsejarde Vols 1948
 KG. Blaue Funken Alsdorf 1949 e.V.
 CV. De Streupers

17.00 uur
17.15 uur
17.35 uur

17.15 uur
17.35 uur
18.00 uur

Duo Doebel
Vee & Dee
 Opkomst Gardevaandels, Gardelied
en uitreiking herinnering
Sluiting

18.00 uur

D’r Kuëb Va Heële!

KG Sonnenfunken Simmerath 1992 e.V.
• Simmerath (DE)

Opgericht in 1992 en vernoemd naar het clublokaal ‘Zur Sonne’, is deze stadsgarde
een zeer actieve organisatie, die zowel bij het carnaval als andere feestelijkheden
acte de présence geeft.

Prinsejarde Vols 1948 • Vaals (NL)

De Prinsejarde Vols 1948 is samen met CV De Grensülle opgericht in 1948. Sedert
die tijd is de vereniging en haar evenementen, zoals de Jarde Revue en de Üllemarktnight, niet meer weg te denken uit het Vaalser carnaval. U komt de Prinsejarde gedurende het carnavalsseizoen op veel plekken in binnen en buitenland tegen,
maar hoofdzakelijk in Vaals als de vaste begeleiding van de prins van Vaals.

Stadtgarde Linnich • Linnich (DE)

Deze Stadgarde onder leiding van kommandant Uli Meuser en voorzitter Ralf Zander telt maar liefst zeventig actieve leden. Ze hebben zich als doel gesteld de traditie
van het carnaval op ‘Keulse wijze’ te koesteren.

Regiment Awt Adjudante Flaarisse • Geleen (NL)

In 1987 hebben de Flaarisse een nieuwe traditie geïntroduceerd in het Geleense
carnaval, het fenomeen Adjudanten. Sinds dat jaar wordt de Geleense Stadsprins
dan ook altijd vergezeld door twee Adjudanten.

Prinsegarde Zitterd • Sittard (NL)

De Prinsegarde Zitterd is een onder de Sittardse “Marotte-perpluuj” opererende
vereniging met als belangrijkste taak het begeleiden van de stadsprins van stadscarnavalsvereniging de Marotte bij officiële gelegenheden.

De Sint Pancratiuskerk is een rooms-katholiek
kerkgebouw in Heerlen. De kerk en de parochie zijn vernoemd naar de heilige Pancratius.
De romaanse kerk ligt aan het Pancratiusplein
in het centrum van Heerlen. Aan hetzelfde
plein liggen ook een restant van de Heerlense
stadsmuur, de schelmentoren, het Glaspaleis
en een aantal horecagelegenheden.

Munstergarde 1202 •
Munstergeleen (NL)

De uit Munstergeleen afkomstige
Munstergarde 1202 bestaat uit zeven leden en staat onder leiding van voorzitter
Martin Dormans. De garde is verbonden aan de carnavalsvereniging V.V. De
Haverbüle.

schutterij St. Martinus Vaesrade

STREETPARADE

23e GARDETREFFEN • aanvang 14.30 uur
Federatie Euregionale Gardes op 12 februari 2017

CV De Streupers • Brunssum (NL)

De carnavalsvereniging De Streupers werd in 1954 opgericht en ze is genoemd naar
de club van vrienden die toendertijd ieder weekend de cafés en danszalen afstropen, op zoek naar vertier. De voorzitter van de Streupers is Rob Bindels, die ook
voorzitter is van de Federatie Euregionale Gardes.

De betere groepsreizen Wereldwijd!

• Cruises
• Reizen op maat
• Rondreizen
• Safari’s
• Dive & Adventure
• Stedentrips
• Groepsreizen
& incentives
• Alle Duitse
reisorganisaties

1. Blauw Sjuut

Heerlen

NL

2. Stadsschutterij St. Sebastianus

Heerlen

NL

3. Stadtgarde Mönchengladbach

Mönchengladbach

DE

4. Regiment Awt Adjudante Flaarisse

Geleen

NL

5. Prinsejarde Vols

Vaals

NL

6. Prinsegarde Zitterd

Sittard

NL

7. Corio Show Band

Heerlen

NL

8. CV De Streupers

Brunssum

NL

9. Blauwe Funken Alsdorf

Alsdorf

DE

10. Ehrengarde Simmerath

Simmerath

DE

11. Stads Garde Officieren Arnhem

Arnhem

NL

12. Blau-Weis Eupen

Eupen

BE

13. Schutterij St. Martinus Vaesrade

Vaesrade

NL

14. Munstergarde 1202

Munstergeleen

NL

15. Stadtgarde Linnich

Linnich

DE

16. Kling Kirchröatsjer Sjtadsgarde

Kerkrade

NL

17. Neelder Garde

Roermond-Maasniel

NL

18. Stadtgarde Faubourg St. Jaques

Roermond

NL

19. Coriovallum Pipe Band

Heerlen

NL

20. Blauw Sjuut

Heerlen

NL

Cruises
• Reizen op maat
• Rondreizen
• Safari’s
• Dive & Adventure
• Stedentrips
• Groepsreizen
& incentives
• Alle Duitse
reisorganisaties

Oranje Nassaustraat 3 Heerlen Tel 045-2100123 Mail: info@coriotravel.com

Gilde Blauw Sjuut • Heerlen

Corio Show Band

Voor al Uw klussen in en om huis.

www.pgmb-montage.nl
info@pgmb-montage.nl
Paul Boer 06 22386423

Prinselikke Stadts-Garde ‘Faubourg St. Jacques Roermond (NL)

Stads Garde Officieren Arnhem

In 1978 liep deze stadsgarde voor het
eerst mee in de Roermondse Vastelaovesoptocht. In de jaren daarop werd de
groep steeds groter met trommelaars en
de dames als ‘flemmetet’ met een rieten
korf met proviand en drank.

EN EN!
K
J
I
DO
MK

KO WAT WE

C-MILL terrein
Jan Campertstraat 7

FYSIO

6416 SG Heerlen
T: +31 (0)45-711 16 55
www.fysiofactory.nl

FACTO RY

info@fysiofactory.nl

Als kwaliteit uw keuze bepaalt
Uw partner voor
fysiotherapie
Diana Schat-Crombach & Bart Wolfs

Fysiotherapie • Orthopedische manuele therapie • Sportfysiotherapie • Perifeer
arterieel vaatlijden • COPD • (Kinesio)taping • Bedrijfsfysiotherapie-aangelegenheden •
Dry needling • The Top performance Matrix

www.berix.nl

ROUTE STREETPARADE
23e EUREGIONAAL GARDETREFFEN
Federatie Euregionale Gardes

GRATIS TOEGANG
tot het feestpaviljoen!

PARKEREN
AUTO’S

Stadsschutterij St. Sebastianus

Coriovallum Pipe Band

In Heerlen zijn diverse Q-Park parkeergarages en gemeentelijke parkeerplaatsen. Bij Nieuw Eyckholt kunt u
goedkoper parkeren; vandaar is het ca.
5 minuten lopen naar de schouwburg.

23e GARDETREFFEN
BUSSEN
Bussen kunnen voor het laten uit- en
instappen van passagiers terecht op de
Apollolaan, naast de schouwburg en
garde-tent en dienen daarna op Nieuw
Eyckholt te parkeren.

 Het Garderezjiment met beschermvrouwe mevrouw
Schreurs voor het beeld van D’r Kuëb va Heële. Achter
de garde de Schelmentoren en rechts is een stukje van de
Pancratiuskerk in beeld.
 Het beeld van D’r Kuëb va Heële werd gemaakt door
Vera van Hasselt. Het is 3 meter hoog, uit brons gegoten
en het staat sinds 1971 op het kerkplein van Heerlen

Aanhangwagens
vanaf € 15,00 p.dag
(excl. BTW)

De Neelder Garde • Roermond-Maasniel (NL)

De Neelder Garde is in 2004 opgericht en heeft een geweerpeleton, een marketentstergroep, een officier en een commandant. Jaarlijks kiest men uit de groep een
gardepresident. De Neelder Garde heeft ook een kanon, waarmee ze de opening
van het carnaval inluiden en het kanon gaat ook mee in de optocht.

045 - 521 88 88

WORD OOK LID VAN HET

GARDEREZJIMENT
d’r KUËB va HEËLE
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze
vereniging neemt u dan gerust geheel
vrijblijvend contact met ons op of kom
eens op een dinsdagavond kennis met
ons maken in café d’r Klinge aan het
Pancratiusplein in Heerlen.
Alle informatie over het Garderezjiment is natuurlijk ook te vinden op
onze website:
WWW.GARDEREZJIMENT.NL
en op onze Facebook-pagina.
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