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Het carnavalstoetje van Eijsden
EIJSDEN
Het Hieringbietecon-

eert op Aswoensdag in
Eijsden is al niet meer weg
te denken. "Het is gewoon
een happening op 'the day
after'. De mensen hebben
enkele uren plezier, maar
op een heel andere manier
dan tijdens de voorafgaan-
de carnavalsdagen ", zegt
Jan Janssen, voorzitter van
het Eijsdens muzieken-
semble Da Capo 2000, die
dit feest alweer voor het
vierde achtereenvolgende
jaar, samen met de carna-
valsvereniging De Druug-

. sjliepérs, met succes orga-
niseert. "Velen verheugen
zich elk jaar opnieuw weer

op de muziek, de gèzellig-
heid en wellicht ook op de
haring. 'En deze komen
echt niet allemaal uit Eijs-
den. Telkens zien we weer
bekende gezichten 'uit de
regio en uit Maastricht. En
zeker niet alleen omdat
het bier hier goedkoper is.
en de haring in de entree-
prijs van zes euro inbegre-
penis't.Iachtjanssen.

Voor de muziek zorgel1
afwisselend Da Capo 2000
uit Eijsden en het Salon-
'orkest Wiener Soirée, dat
samengesteld is uit musici
van het Philharmonisch
Orkest van Luik. Beide
muziekgezelschappen
staan onder leiding van de

Eijsdense musicus Ger
Chappin. Hij weet het
muzikale gedeelte opeen
fijne manier af te wisselen
met het van hem bekende
humoristische praatje.
Het concert zal zowel jong
als oud een sfeervolle
avond ,bezorgen. Janssen:
"Velen die het carnaval op
de drie dolle dagen niet
mee konden ofwilden vie-
ren, krijgen op deze
woensdagavond toch nog
de gelegenheid om het
staartje, dat door het 'kon-
zér' aan de Vastenavond
wordt gebreid, mee te vie-
ren. De echte carnavals-
vierder krijgt zo nog een
toetje, dat goed smaakt".

Het uit een 40-tal
enthousiaste amateur-
mUSICI bestaande Da
Capo brengt vooral goed
.in het gehoor liggende
muziek van o.a. walsen,
marsen en ook van beken-
de meezingers. Het Salon-
orkest Wiener Soirée is
een beroepsorkest dat
muziek brengt Vim o.a.'
Franz Léhar, Robert Stolz
en johan Strausz, De wal-
sen, polka's en mazurka's
zullen weer gewoon uit de
lucht vallen. Tussen de
bedrijven door en na
afloop is er gelegenheid
voor een drankje en een
dansje en uiteraard om
een vers harinkje te ver-

schalken. De Druugslie-
persprinsBart lemetzijn
Raad van Elf zal het con-
eert gewoontegetrouw
opluisteren.

De organiserende ver-
enigingen verwachten
weer veel belangstellen-
den, mét of zonder carna- .
valshoed, boa, bonte sjaal
of neus te kunnen begroe-
ten.

Het.concert vindt plaats
in het Cultureel Centrum'
aan de Brensterstraat en
begint om 20.33 uur. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Lidwine
Partouns, Kerkstraat en in
het Cultureel Centrum.
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