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gint zondag 14 februari met de

carnaval. Dit onder aanvoering

~

prins~nreceptie.
jeugdprin.s
Maurlce
I en pnnsvan.
PI~rre
2. VriJdag 19 februari wordt er een bezoek gebracht aan de kleuter- en
lagere scholen in Elsloo. Zondag
21 februari start om 14.11 uur de
grote optocht. Maandag 22 februari om 14.00uur is er jeugd bal
in het Maaslandcentrum en diJ'Isdag 23 februari om 14.00 uur

v~_~fho.QIE!:P.J..E?ga:
Jè~not.
~
"Dleze
de dag IS er In het
ge- ==
meenschapshuis eveneens een ê
carnavalsmiddag voor de bejaar- ê
den.
ê
Het carnaval in Roosteren wordt ==
dinsdag 23 februari afgesloten ~
met een dansavond in het ge- ê
meenschapshuis. De muzikale ê
omlijsting is in handen van de ê

eveneens.

Rodestra Muzikanten.

~

Carnaval in
Roosteren
ROOSTEREN - Albert Copermans uit Roosteren zal de komende dolle dagen als prins Albert lover het rijk van de Sokkereipense gaan regeren. Afgelopen weekend werd de nieuwe
prins in café Het Dorp aan de
Maasheuvel uitgeroepen. Daar
zal prins Albert I zondag ook recipiëren.
Eén dag eerder, zaterdag 13 februari, houden de gezamenlijke
buurtverenigingen in Roosteren
een gecostumeerd bal in het gemeenschapshuis. De Rodestra
Muzikanten zorgen voor de vrolijke noot.
Vrijd~gmiddag 19' februari vieren de leerlingen van de Jan Petersschool in Roosteren school1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Toch plezier'
in Roosteren
ROOSTEREN - Naar het zich laat
aanzien zal Roosteren ondanks dat
er geen carnavalsoptocht zal uittrekken toch redelijk aan carnaval
kunnen doen. Albert Copermans is
uitgeroepen tot de nieuwe prins
van de Sökkereipense die dit jaar
zal voorgaan bij de carnavalviering waarover in Roosteren al heel
wat te doen is geweest. Morgen is
er te zijner ere receptie in café Het
Dorp .•
-Ook de jeugdige raad van elf heeft
nu een prins enb dat is Egar I die
zaterdag 20 februari de 'voorzitter'
zal zijn van een kinderzitting die
georganiseerd worçilgoor de gezamenlijke buurten., Maandag jongstleden is er een vergadering geweest
waarop het comité van samenwer- .
king gesproken heeft met de gezamenlijke buurten en men enkele
evenementen in het garen heeft gehangen. Behalve de genoemde kinderzitting heeft men ook een gekostumeerd bal op het programma gezet dat vanavond wordt gehouden
in het gemeenschapshuis.
En de bejaardenbond heeft op vrijdag de 1ge een carnavalsfeest gepland.
Zoals deze week gemeld trekt er op
instignatie van de oudervereniging
eveneens vrijdag aanstaande een
kinderstoet door het dorp. Dat is
een al jaren bestaande traditie.
Voordat de optocht om 14.00 uur
uittrekt wordt er een schoolprins
uitgeroepen.

