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T AFEREEL

no.

10 .

Steek Jan steek met betrouwen
Steek Jan of het ZHl ons rouwen.

rukker Uitgever: EMM.SMEETS,\VËERT.

Prij s 10 Cent.

Het autew'sreût van den in/wild -van dit feestprQ[JrammC!:" ttJordt t'erzekc.·.l overeenkomstig de !cet van 28 Ju ni 1881, Stbl. 11'0, 124.
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Een goede reno11lmée
altijd ( A~J[ClTI lh hiel' ter stee.
Tn di., ~'o c ieteit k~lI men lekkere gt'Og drinken
.EH Dii Feestavond cu hoort men dun ook drllk klinken.

De H'JS

Ze !igqrll uel'cn de maréchal1ssée
Maak maar lIiet veel rumoer, :lIJders neillen ze
Je mee.
Th C \l IJ i s ~ e 11 Î.':I ,I e Ilaam van de Kastelein
Buiten groe, krijgt meI! daar ook Lorre!s hier Cil wijn.

Ut rsdl UIJ sosete!jt
Dej 't good en weÜt.

Dej e~ch llect lUis ;

Ze rietj IlH:t Vaslr. uaol·on d te )lè rd.
l\omtj l, iken, 't es de mooie wèrd !

Alle>! wnat bij Sl ICE GlWONE te kallp WOOl',
E s bi j mich Il og altielI te krige;
]~n allch nog :

ll anu r~c lu ren ,

in

lIorioges enz,

H. JAN SEN,
WE'fHOUDEG ,

H.
1~

Stas~aro
GOUD E N ZIJ,VEn,

11 oor8 1'1 : A ,\ 'I'
lJzc rweg~A llk ers

W r:r. frr.

Horlogies Ie kwal.

Archill\E·J,,~.

Echte nikkelen J ap)' horlogies.
Yenier Wekkers, Pen dulell, Hegu1atellrs enz.

LOUIS

J'OOS TEN

J'UD. J'OOSTEN,
Jl A i\1 ]1 E],

J ;lcob 'l'RmI-BOLS,

I N

K oloniale Wa ren,

"HET OUD E P O S1'n ~ l S",

I;rengt gan rne .. vermoeide. mensr.hen naar huis_
U!Î lI eert duanoo!' f'en ste vig Ilaard.
.En in r.iin Ca fé tO(1l1t ll\j r.idl 1)l'1l goeden wnarJ.
Z \iu rütuig: is goed i llger:cht ;
En JllCU zit . CI' liever dan in een gesticht.

~tlanl\lijn , ~et ~ nhrf
(, e r.

Op I:IUSHOVEN, Dames en IIeeren,
Zomers vindt Illell (laar goed0 nlll1.i~k,
Er is daar plaats voor ec u grout publiek.
Men J,an sehieteu, ueugelen en zich amuseereu .
L AA.RMANS , de nieuwe kastelein, Ilmft dat
beweren.

I_

!hull Wee' I.

Galanteciën, IJzen'\nren . l\Ienbelen, Poredein, Gl a ~
en Aartlell'erk, ~RainHl.chines r il Vélocipèues, 0 01ld
ell Zilver, 1I 0rlo~ie:i en Klokkeu, en r.. ellr. .

Ho(el "De R OOS"
DEEI\STI:AA T l 12, WEE lt T.
Ilt~ stnllmllt ell ()Ólté.
Alg. Exp. Kantoc.r VAN I.iEND EN LO OS.

E. Coenegracht

G R A N E N , L NZ,
Is het gord om Zondags te f1alleercu,

VAE S S lj ~ ,

E ederen rogstèker, wo ûet-fl uueh woont,
lIlot

Het ](anton Weert
lèzen !

Fatsoenlijk "re('md~li ll g komt gij eens lJl Weert
Dan mlllll" Jir.. et g"in t roJuceerd
I n de Societeit __ J!: UN IE. wel YérmnfLtd •
Onder el'n gIns bier lIlet k00l'!.uur ~':ordt daar
~eknnrt .

Daar vindt lIlell lekkere sig,uen goedko oper?
En .Ie ut;)dieniug Weel" netjes ell proper·!
li eht ge gedaan met uwe zaken
!Jan kunt ge U Jaar zeer goet! '·ermal'CII.
Gaat ge llaal" ' t kanaal kom in m!jll Caf~,
Eli neemt geru,t een [laar I'J'Îullllen n-:ee.
Ge I'indt er bier ell !îmonad"
\Vat goed smaak t lla ecn caval ealle.
I k h:llldcl ilJ \'cic got:de zaken,

Bij

~\'inhllUllt5 hot go

".gati,

m,k",

Gez. JJuissillll,
LA;\GE TIlAA'I'

WEEH'l'.

lLII!II:arlllleli. (; Heli

eli !'illill

~l)eci aliteit

in D ame ~ - l-L\NDWEHK I:: N
"S(llielle waar, verkoopt llICU daar."

Wed . .J . van Geldorp,
I\'\ .U ,\I,

\\' E I-. K'r,

H ANDE fJ

;~Ollt,

I~

kolen,

~ II steell"~II.
• ,St. Alltonius' en ,Concol'(lia',

kalk

mLn

wall.rue vrinden

Kan een ieller op de Biest villdell.
Zomers hoort men daar goede muziek bInzen .
En BOONEN, de Kasleleiu, houdt \'an goede glazen .
1-1 ij heeft zijn tuin netj es in orJe gemaakt
lil nooit ZÜn roeping ab jager cn schenker verzaak t .

WEERT, 1 Maart 1'897.

GROOTE CARN AVALSOPTOCHT,
voorstellende de

LEGENDE van het ROGSTEKEN.
De Etoet zal bost.alln uit

t

W

:lll i

r

11 00 f cl g roe peil.

nll.'\r de bekende Aqua.rel van de n Heer HENRI SCliAEKEN.

De teekcllingen in dit Peest-programma. lijn de trouwe repmIuctie van genoemde schiltlery; zij zijn geteekend en op SWcn gebracht
door den Heer JOS. SMEE'l'S.
Deze hoofdgrocl'cn stellcn de legende voor, en 7.[ju de opvolging dcr~ vor~chillende feiten.
zijn gevoegd historische personages,

~ orpora.ties

De Stoet gaat uit van af het cllfó LA.AJUIANS (vroeger K1NOERGN
dag, 1 Maart a. S., wordt; opgesteld.
De Stoet zal bÜ

Vóór, tusscben en achter DlB tllfflroelen

011 pcrsoncn -groepml uit dat tijdvak.
VERSCH U~RBN)

op IIUSHOVEN, waar

hU te ..iJn uur, Ma.l!.n-

Deelnemers moeten vóór half één ter pla.atse zÜu.

gun s tig

w 0 de r

de n volgenden weg nemen:

Hus hoven _. Kanaaldijk - Biest - Oelenmarkt - Hoogstraat - Markt - Molenstraat - Wal (Malenpaort - Bassin) - Morgat - Beeks traa t - Markt - L angstraat - Wal (Lang po ort - Maaspoort) - Maasstraat - Markt ;
bÜ

minder

gunstig

weder

of

slec hte

wegen:

Hushoven - , Kanaal - "Bassin - Wal (Bassin - Molenpoort)
Molenstraat - Beekstraat - Hoogensteenweg - Oelenmarkt - Hoogstraat - Markt - Maasstraat - Wal (Maas poort - ' Langpoort) - Langs traat - Markt.
Aldaar

0

n t bin din g

van den Stoet.

In den Optocht mag niemanJ een masker dragen.
Df: SEcHr.TAlus"P F.N:-Il~G)(IiEsTtll,

DE REGELlNG!>COMMISSIE:
DE P RESIDENT,

Emm. SMEETS Jr.

Math. KNEEPKENS.
COMMISSA ntSSt:s :

P. CLERCX, A. H. LODER, W. LEENDERS, G. DREESEN, H. SCHAEKEN, Aug. ZEGUERS,

Fr. van

ASTEN, Jos. ES SER,

J os. SMEETS H. van de LAAR Fzn., L. KNEEPKENS, H. van AUBEL, A. LOIX, Arn. JANSEN, Fr. MEEWIS, Jac . ZEGUERS.

ff!)e Cflogstekers llan Weert,
:toools de geschiedenis dat. leert.

------

Verzameld uit de Arclnà en van dt Gemeente
t'CI n !Id jam· l~)oI, door JEAN COUIlAGE'.
Burgers, burgtlressen en builenlien,
Van dit JAAr zult jl,O in Weert iet9 extm's zien:
Iets wut vroeger, lang geleden, is voorgekomen,
Bu WlmH (Ul we. in dien tijd, een afdruk hebben genomen.
Om nu de zaken niet te veel vooruit te loopen,
Hade ll wij

\I

[lau een ]ll"OApectus te koopen.

H et adres is bti ill!llluel Smeets in de H"ckslr:I:Lt.
Uie een iedel' die bij hem komt welwillend to woo)"(\ staat.

1u dit prospectu s staat alles geteekend of ver meld,
Etl 't ko~ t zoo weinig, 't is maar een dubbeltje geld.
Ge ziet dm\l' de menscIwIl in lall1 onde costumen
Kleinen en groolen, magere en ook met grooto volumen.
Zo zijn :11 h\n ~ dood, maar tlat hindert ons niet.
1n hnn!tijd lladde:l ze, even als wij nu, soms pleûer en
verdriet.
Op ra bot ga.an konden ze eveugoed als de tegenwoor.lige
menschen,
Manr om er nil nog Lij te zijo, zouden zij wel wenschen.
In die n t ijll dun, was ecn rog een wonderlijk dier.
}lij fl,el eek op een futsoenlijk stel'veling geen zie.'.
HIJ had geen lJokspooten, geen horens ma.ar wel een sLaart,
En was voor de liel!Jebaers 't kijk4l11 wel waard.
Vroeger, 't i;J eenige bOlidCl'd jaar geleden,
Is zoo n dier eens yan een ~uifkar geglêden.
i\l en wi ~t niet wat ' t was, de dui vel of zijn grootje,
Maar ·t zag er leelijk uit en kun wel tegen een SLootje.
Hij Idckgelui, trommelslag en luid gebel,
Zelfs met een cbiekaer» overtrokken liet kalf~vel ,
W erden boeren, burgen! en weerhaarheid opgeroepen tot
den strijd,
Och, oeh! Wat was dat toen een treurigen tijd.
De oude vrouwtj e~ "erlieten .heur spinnewiel,
H enl' mannen de cenlrefuge in b\!ll blauwen kiel.
Oe sclJlilten wapenden zich met rieken en la.nstln,
En ZÎeldaar JJl1 warempel de poppen a~tn 't dansen.
1'en overvloede kwam nog een k"non van do artillerie,
Het was braaf verroest eu nieuw geweest in 'tjaar 1000
en drie.

Bevend van moed en loch vastberaden
Uegonnen ze dat vl'eeselijk moordtuig te ln.den,
Spoedig waren allen ter plaatse gesneld,
En wel'den pieken, lansen elI rieken geveld,
Jan Koek stond met zijn lans \'oorllan,
ZÜn bU\ll'\'I'OUW schreeuwde Ilchtema n :
. :steek, J an, steek met betrouwen,
Heek, Jan, of het zal ons ron wen.. ,
L ies, J,m's \'rOUW, riep toel1. t.el1ltono.l:
c.Als dieue Jan stong, woo wiene Jan stang,
Doe zoots neet zegge Jan stèk!.
Men stuk echter niet, wru, bang voor hel bee!\t,
N6g nooit was Lan ook de duivel O)l Bosveld geweest.
Cim kort te gaan , ze stonden op een t\ fs~and te heven,
Ell was er niet iels ande rs gebeurt, 't (lndior zou nog leven.
Daar komt op eens een huifkar aangeroden,
Hoe hnt 't wu.s, weet ik lüet, ' t is al zoo hng geleden,
De voerman springt Ol' af, ziet al die menschen staan ,
En vraagt wat er te doen is en zij niet 11Ilisw.1arls gaan !
Onder veel geschrceuw, gel ier en wapengerommel,
W ij~t well op het dier en roept
cDru\r ligt de drommel.De voerman, onhevreesd, lacht llU in 7,ijn b:\I\rd,
Nu hU den drommel ziet met zijn langen slaart.
Hij snelt cr ij,ingil been, wil !Jet dmgen op zijn rug,
Doch het saalllgescboolde volk houdt hem d !~:l.rvan terug,
En roept dan luidkeels uit . Man ! w ee ~ d.1Il I.o\lh voorzic!Jtig
Anders zijn wij aan ·t verloren galJ,n uwer ziel medeplichtig . .
.. Maar menschen ~ , I'Ol!pt de mIJn, dit is een rog, een visch,
Die ik rerloren heb, en 't doet me Illezier, llÜ ruikt nog
fri s"h.»

Oe voerman dronk een g!aasje bl1lndewijn, en ging toen
naaf huis.
De menschen (!ropen af, stil als een lUuis,

WEEU'!', 20

Ft~,

AAL.

'97,

,

.,

...,...;". .
,

,.

'

•

TA J'J'.lI UL
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Gy Eerelooze beest die van angst zit en scheyt
Terwyl een iedereen zig wapend tot den streyt.

Orde van den optocht:

~ Vaandeldragers te paa rd met Eerewacht . No.

2.

T afereel no

1.

(Rogstekers.)

I.
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T J>}"EREEL no.

No. 3. Tafe reel no.

2.

(Rogstekers.)

2.

Wy gaen d'allarm klok kleppen
Vrinden wilt uw handen reppen.

.

T MEREEL nO.3

No. 4. Tafereel no 3· (Rogstekers.)

Wy komen den duyvel bestreyden
Om ons land van die plaeg te bevreyden.
No.

s.

Graaf en Gravin van Home met gevolg· van Pages, Strijdknechten en Wapendragers.
Vaandels. Volk van Weert.

/

--

...-

.-

~

..;

-

.'

TAFEREEL

no.

4.

,

lek kom den Vourman vangen.
En doen hem bij den Duyvel hangen.

No. 6 De Stafmuziek uit het Weerter Leger.

No. 7. Tafereel no. 4· (Rogstekers.)
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TAFEltEEL

\
~.

no.

S.

..

Aan deze galg zal den duyvel hangen
Naer datl.hij is gedoodt of in den streyd gevangen.

Tafereel no. 5. (Rogstekers.)
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J
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-

-
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T AFEJlEEL no. 6.

No. 9. Tafereel no. 6.

(Rogs~ekers.)

Hendrik Vos
Reydt op zynen os.

-... .
I

TAFEII.EEL

No.

10.

no.

Tafereel no. 7 (Rogstekers.)

7.

No.

Vrinden gaet eens aen een zey
Op d.t ick deez pl.ets eerst wey.
11.

Schout, schepenen met sc hrijver onzer goede stede Weert. No. Jta. De Stafmuziek
uit het leger van den Graaf.

j
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~--TAFEltEEL

No.

J:l.

no.

8.

Brandewyn
Die moet er zyn.

De "Tuuters" (Nachtwacht) en .. Booje" (Veldwacht) uit den jare

1001 .

No. 13, Tafereel no. 8. (Rogstekers )

T A FF.REEL no. 9

Op dit biekaer gaen ik bellen
Om een ider den streyt te menen.

•
No. 14.

Taf~ reel

no. 9. (Rogstekers.)

No. IS. Straatjeugd den Belleman uitjouwend.
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T AFEhn no

.

10

No. 16. Tafereel no. 10. (Rogstekers.)

Steek Jan steek met betrouwen
. Steek Jan of het zal ons rouwen.

~

,

,

•

T AF.ERE!;:L no.

No 17. Tafereel no

IJ.

11. (Ro~stekers.)

Al was 'I den 'Duyvel uyt de hellen
Dog zal ik er myn canon op stellen.

•

No. 18. De gealarmeerde Brandweer.
r

Gy lompe Weertenaers weet gewis.

Dat dit heden was mynen vis.

No. 19. Tarereel no. 12 (Rogstekers.)

No.

20.

Een Lommert'i0.bakkerij uit den jare

1001.

No.

21.

De Regelings- Commissie.

,.

Alom werd do mare van 't voorval verspreid.
Dan zullen we ons tot d'Almachtige keeren, __
Daar nadert de Schont met verstand ige mannen,
Hij sprak, on een zwaar en eon brommend geraas,
Op rijm !]ebraclll dooI' . , , .' , . , ,
En dank zij aan dezes voorzichtig beleid
Steeg op uit het midden der krielende scharen,
Eon keopman, lli e vroooer· een jjs'lijken rog
Of, bemel! h~t had er hen ditmaal gespannen!
- i':oo razen op 't ~eeveld door 'l noonler gebla."l.'1
Uit. Holland daar ergen"- naar Roermond moest varen , Zijn aankomst vemorzfft'kte gewoel en getier,
En loe'en en bruisen de onstuimige bareh. __
Vermiste zijn weg door het lage beilrog,
Een hevige moed komt de scharen bezielen;
Eerst kwametl in ·t rOllde, doch niet [tI te dicht,
Zoo zegt men, van oenige Helmonsche boeren.
~ij se~reetlWen en rukken nu los op het ? ;er,
De zwarte geweren om t dier te vmplettcn,
Hij daalde, hij naderde Weert, eene stad ,
En willen h~t a:>nstonds doonte~en, ,'ernlelen,.
Dun zag men de zwaarden ten stlljde gellcht"
Nog niet tot die hoogte van luister gestegen,
~ Jan, steck .• nep een ,rouw, die het venster tIltk~ek.IMen hoorde de glinsterende lansen nu klettren ,
Gelijk zij in latere tijden bezat j
«A13 ge uw JIln ~ zei de and re .:t govaar zoo ~ll.agt tergen Dan glim de, dan stak v<tn de scharen omhooCt
o neen ! dezen glans heeft zij later verkregen .
Als mijn Jan, dan zoudt ge niet, zeggen' Jan steek? Een wemdcnd aant·al van ~choppell en rieke~.
Toen sclIittorde ·t zilver"ll geschenk niet 1.00 sehoon
Dan wudt ge geen zekeren dood voor hem vergen"
Het wns cf cen uitgestrekt bosch zich b~ woog
'Vaar 't grimmige Noord-Brabant nu Weert mee ziet pralen , Weldra ~och doet .de achtbare ~tem v~?- den Schout
Van snapbanen, . zwaarden en Lmsen en pieken ,
:Men WilS niet in staat om met eigellen toon
Met lll ' elte de l"Ulschende men~f:te zwUgen
Alarm slaat nu ·t doffe geraffel del.' trom,
Den reizenden vorst llaar behoOl'en te onthalen,
«rWeet, mannen I" ~?O sprak hU, ~.dut aller .?ehoud
VClspreidt de verwondering doo r de gelIlIchten ,
Geen wallen, geen grachten omgaven de stad;
~n titeunt ol? de wuze, waarop wu gaan ~r!J gen .
Die a\len in roer zijn: het klokkcngl}bolll
Toen zaet men voor t outer de tombe llÎet pronken,
Hoe zondt gU het wagen, om zonder beleid,
noct ijs'lijk de loopende I.undlicden l"Uchtell .
Wier m~rmcr de becndren I'an HOOl'ne omvat;
Dat leeli.i,k, d~t '. ' .. wat he~ ?ok zij, aall.. te tasten?
ZU stroomen met hoopen door ·t veld; als een wolk
Z,oo I?enlg, die t on~~h~.k nIet had verbeld.
~oo worden ~ij zwart door de straten gedreven .
De weg wa~ nog hobblig, dan hoog- dan gezonken ,
En dIen toch d~ afgr!)sl!}ht.e rampetl vern~ste n,
En dringen vooruit door hét krielende volk,
'k Ga uu tot den Hollanscben visehkqoper weer.
'1'0 Weelt had nog niemand de peluwe verlaten,
Neen broeders, ltl o.rde, .1n orde geschil.ard,
En vnlgen: "Wat is er'! 'Vat wil toch dat leven ? ~
Toen knakkend de ka~' g ing deor de straat op en neer, Met kracht en beleId het gedrocht maar besü·edcn.
~ hen allerverschrikkelij kst dier, zeide de een,
De hoef van de vaarden reeds klonk door ae straten,
E er.~t ord.e I TInkt d'ln er ov los, onvervaard,
. Een ondier ,lit het noord,lU vun Ru~ land gekomen,
In eens ploft de rog uit de hotsende kar,
Geluk W!) \'oo~heen met de Buellanuera stredcn.
Al dreigen ons pieken zijn va:t.1 7.w.nte leên.
En ligt als een ongedierte achter den wagen;
Dus ko~en, dle snaVhanen dragen, voo~'aan :
Geen staal is bekwaam zijne . woede te t0û men. ~ _
Het krllit moet het eerst, 0v het ongedwrt brunden;
"t Heeft i)ogim', zegt de andere. «die flikkt-en alsglMd,
Zijn vaal -zwart, maaL' flikkerend oog als een star
Js zeker een teeken van onheil en plagen!
D~n kome ten tweede .de manschap to staan ,
En sneeuwwitie tanden bewlten zijne kaken
'Veldra komt een naklig, maar galmend geschreeuw
DIe het met hUil Vunbge staal aan zal randen ,
En sleken uit d'open llluil, j a r Llod als blued;
De l"llst der ontwakende Weertenaars storen.
Vervolgens, wanneer het ook daa1"Ran ontsnavt,
Hij slaaVt nog, maar wee 1 als het dier zal ontw.,.ken .»
__ Zoo schrikken de dieren, wanneer zich de leeuw
Indien het én StHI.Vhaan èn bns moeht verbreken
Die zegt: «1 Heeft in Hamou t dril} mellschen verî!cheurd,
In 't midden der zwijgende bOSSC!JOIl doet llOoren. Dan wordt het me,t sab~s i~ stukk<Jn gekapt,
Van daar is het pijlsnel 0V Budel gevlogen,
Men raast en men rOE:pt en men schreeuwt door de straat, .'lIet schoppeh cn neken en piekllIl doorste~en
Daal' vie! ook dit lot a~n een koopman ho beurt.
Het tieren zet deuren lUl vcnsteren open ,
Doch eerst en voo,ral met de klokken gelUid ,
.\!en randde het aan en ·t verdween uit hUil oogeu.>
Met mensehen gevuld , die lUen hleek vlln gelaat,
Om ook de gchuenten te wapen te roepen ;
.
«Het heeft., ~.egt weer deze, . met ijslijk gehuil
Ten halve gekleed en gewapend ziet loopen.
Dan wordt het geveld! J a, dan w o ~dt het de blut
In "t vliegen een driejarilf kind opgenomen,
Men Vl"UIlgt aan <!e gangers : ,,'Vat wil dat gedrllis,
Het ]lrOnk~t ll.k va'l al.dees lleldhaftige .. troepell.
Met 't s~hreen\venilo wicht in zijn bloedigen muil
Dat woelen daar? Is er een wonillg ai\.n 't branden?~ [.,n ZOll het, In weet"lViI \"all al wat w!) dOl}n .
Vloog"t heen ah een wind over huizen en boomen~,Zij roepen al loopend : «Staat gij d:t[tr nog th\li~ ?
Ontsnappen, zl<;:h wel"~n, zich durven ve~·zet~.en ?
Dit werd aan den rog al ten la.ste gelegd ,
Gij dwazen! De hel is ons aan komen ranuen. »
Da.n. hroeders! dl.l.n sld(tert! dan ,'rees Ik z!)n wo()n.
Doeh velen, die ·t ongeval beter verstonden,
Bas werden de strateti moot mannen gevuld,
t Is .al\e~ v~rlol'en ' Het zat ons verpletten! . ,.,
Do meesten geloofden en zeiden mot recht,
Men zag hen, als leeuwen, met wapenen snellen
Uan IS het Ida kwaads, geen ge:lrocht, maar gespuIs,
Dat S<l.tan hen aanviel, tot straf hunnel' zonden,
Om aansto"ds, en zonder het minste geduld,
Dat God ons \'o)r.zeker tot stmf heeft gez~nden,
De Pastoor, Clmhang.,n lllet pnrpel' gew<l.ad,
D<l.t leel[jk gedrocht dnar, dien duivel, te vellen .
0 broeders!
b.Ldt d~n, en zonder gedruI:
O.ltvlamt ook de seh<l.t·en met heilige woorden,
De schrik wederhield hen, zij wie~en oedaard
D.m worden wu hc\~tel!!k a.llen ver~~onden .. 'l'envijl steods de schout met zijn schepen' beraadt
rp het ûen van dien Satan, die allen deed beven ,
eNeen, koom' het Ult de afgrond,,zIJ het mt bet kOOl' Op welke l.lHtl<Îer men h.et di!;)r moest vermoorden,
Men zag hen nieuwsgerig in ·t ronde geschaard,
Van R~tan.~ , hernam een verstandige schepen,
En niemand werd nog door de mooJ"(lzuch~ gedreven,
Het ~an !Het ont~l1appen ' ..Roept slechts dm pastoor ,
fn al di t gewoel en geschreeuw eil gevAAl'
Geen dier was te Weer!, zoo ven'aarlijk lWMt,
Z:ll dLe het llLet In het IatUn kUIlnen zweepen?» Komt haastig de lachende koopmflotl opdagea.
Zoo vaal nog zoo leelijk getijgerd, venehenen.
[s recht' ~ z~ hen'atte . de .?allkbar~ schout
Hij ba.ant zich een weg dOOI' de onmeetbare schllur
Bedrdgende pieken omga.ven zijn sta:l.rt,
Zuo moet .J?en ZIch .steeds i~ zUn onhCiI verweren
En legt den onschuldigen rog op zÜn wagen.
't Lag plat, met geopende muil op de steenen,
Voltrek m!)n bevelen, en w61felt behoud
.

TIE LEG-ENTIE.

I

9.

I:'t

-

•

WEERTER CARNA VAL, 1897.
Op e bekilld} wÎ.sl:e.

Op dan Wecrter Sooictoite;
" UIlie., ... Amicitia ~ .
. Cercle ~ , . W!S ~ of wij' z' au" heite
.
0'
De ~Hal'monIC6» en c'] haJi!l~,
Kom, fOl'rneerl~ oin mu~kerade

Flinke VasteIlRovelldj~toct, '
Ein heel nette cavalcade.

Einen optocht.

'Veert vemoe!.!
Refrein:

\Veer~ 'leuroe!. !.J " '.eert veuroet! .
Vivf\. de carnavalstoet!
Kom veuglj ug der bi j.
lOch minse rooplj vri j :
\\ eert veuroet! Wee: t vueroe!. !
Viv!t de carnavalstoel. !
Weert " OUI'Ool.! 'Weert veuroel!
Viva de carnavalstoet!

..
'

J.aolj dan nou loch weer ins blieke
Waat het stedje Weert venllaag. '
Op dall W corler orlll (lil rieke!
Op! 't Es feest in Weert ,'au (hwg !
Mcstreccht heet ziene MOlllustcwpel .
BCaJundj beet ziene Flarusstoet.
lil Vinlo JOCIlS geeflj 't exempel.
, ln \ \'eert doa blievet: Weort "ouroct 1

.'.

"Limburgi:u g€'eflj weel" in 't llOorde
Heel schoon feeste, waal bekindj,
Tuintj det aug de Weerter oorde
Altied blieve einsge7.in(lj.

•

Asflje dan weel' zeetj passeere
Ooze Vastenaovendj ~toet,
Wiltj os illei den oetroop eere
IJravf>! Flink zoo! Weert veuroet!

Angel' neumt~ me eze1s-00ro,
LaammiJkers, Jeangs, jao, det besteet.
Vè zeen as rog8tèke~ gebore,
) b'
LiJve den rog! Vi va oos Weert 1) 18,

,* ~

R efreil!.

•
Aoj gebroeke zeen \'er lwene,
Aug de lommert WMl'Ul en heit,
\Vo de bekkers met vOl'schene,
'1Iet groot getoet. Gein kleinigheid ,
Gè henrIj van geinen 101llluert kalle.
r &perneu tjes, grocte mop,
DoedeJkaarte, zoo bevlllle,
J.Josse zieh in llilli! Ol).
]{(tfrû)/.

•• •
Oos vaders llebbc rog gestoke,
Neet lllet scllllp mer waal met reek.
't Duuvel {e waas Jos gebroke,
De'wcht aen \Imtrek iu dees streek,
'1'oell heet \Veert. den naa'll gekrege,
Ve nellme hO!Il hi j toch rechtoet ;
RogstiJkers zeen ve toen geblev~.
Lève .den rog en Weert veuroet !! !
Refrein.

G.

D llf:r.Sr.N.

DE WEERTER JONG ES.
Op e bekindj wieske ,

Nooweert es bet land der pinnc ;
De Meijerij det van de lijm;
~I ezeik haallj 't heilig' wilmes binne;
~Je r Weert det stook den rog allein,

Weerter jonges in verre btreke,
In Oost of West, of Zuud of Noord,
Altied es het torh gebleke ,
Oos Weert vergète zuj toch noot,
Preesters, burgers, soldu.ote, boore
Onthaoje 't woord do"r hun geleerd
\ 'iJ ~ee).l as rogstèkers gebore,
)
Lève den rog! Viva oos Weert ! )

•
Jan van \ Veert, den draod ontloupe,
Olltweek dun spanreem, woord gNOt man,
Do' vi jam! deejct aug bekollp6 ;
n,lO spriktj genog (}historie van ,
E n midde van al di j geloria,
~ Dacht c aan (Je Weerter streek.
)
E was as 1'0gstiJker gebore
bis.
Lève den rog ! Viva oos Weert! )

•• •
Vi'(:1 Weert! roope vè in bliedsehap.
LiJve den rog! asfj spanne zooi.
De Weedel' jong blieftj boele vijand~eh!lp.
De Weerter zeen van good allooi,
L ève den TOg! zoo lallg de n tore,
De Weerter reus, nog recht UIl steet,
Vè zeen as rogstèkel's gebore
) b'
Lève den rog 1 Vivfl. oos Weert!) IS,

G,

D Ru'l3EN .

1---0:- fijn ste

Dames en Heeren uit de goede stad \Veert,

l k ben zeer IIlct UIl g ezclschap vereerd,
Ik heb voor u T UH 1?Y L UIS en DEK ENS te koop,

TAARTJES

Uat is bij verkoudheid beter als stroop.
ProLel·r maar eelH of het waar is,
I k woon aa n 't bassin, en heet

kan men koopen bij

J, srrE~Gl\IANS-DAIU8,
HOTF,L-IlE8TAU~ANT ,

la.
ll.

WI: tll'f.

A 1.1 L E

lJ Ü schenkt g oed IJier en jenetter rau 36 percent,

Die ze gepmefd heeft is nltijd content.
Müu atlres is Ilog altijd: Ueebtraat ,
Terwijl, teil overvloede, mün Ilaaltl op de deur staat.

Ilel"ln J. flerc:c,
I

~.

P. F. KNEEPKENS.

LOUIS BAETEN ... et ,·"tmnw,n.

LANO&'l'RA AT

4iiii:. .... "

"

E ebt gij dorst of wilt g ij bou wen,

KomtbU

O.o.-

,

WEEH'l',

n~l n ut ~aC""0f"l.,

Specialiteit i'L C 0 H. ~ E J '1' E N.
Dames· en Heeren . glacé _ lmndschoenen.
l k heu brouwer en bronw lekker bier,
Om lui, die niks lusten, geef ik geen zier.
Mijn naam is

I

Manu.P.acturen
1.;
aan conClU'f'eerende p r ijze 1.
In de Kruidenierszaak

CUYFERS,

brouwerij C" O ~ KROON."
Zoek maa r in dl". ~l olen~lraat, waar ik WOUI).
Kunt ge veel bie r naar binnen stouwen,
Dan kali ik een keer Illeer gaan brouwen!

..

Pee+ers
-

in ' t Caf~ moet men zijn.
Daar verkoollt weu ook erwten eu granen,
De puike wuar doet u in luilekkerland wanen !

Ilo Van A UBEL,
-W E E RT_

STEE NKOL EN,
PANNEN EN PL AVUIZEN.

HANDE l,

\'all

UU'rrfEN-H EIJKERS, Boek,tm.t,
Ve rkoopt men per gllwiûht en per maat:
OL I ~ elJ RIJ S.
, Aan tien Illeest cO ll cllrr,~{'rellden prüs,
Alles gegarandeerd; onvermengd en zuivel'
Of gratis; en buta:dt geell stuiver !

:\IKEL. SP!~K, KOFl"HJ, SUIK J<.:R,

Bej

Ku de schoone dagen komen,
Behoeft niemaml meel' te schromen,
Om te waudeJ(Jll naar 't bassin.
lIii

~/amtel Smeets~
d'n drukker,
Dao \\'euret wie langer wie drukker.
mer veur s::>l,
Ge kontj UI' alleR kriege
En hè woolltj in de Beekslmot llève ~choll!
>

•

•

BU

d.

IN

~ilUlel'rn ~endl'i1t5
moet je wezen .

J e behoeft daar niet te vreezen
Voor ruzie, bombarie of veel getier,

I E u drinkt daar liefst IHolt

NOL KES

bier.

LEEN DERS - LI NSSEN,
op dt.l Biest woonachtig.
Urouwt fijn en lekker bier, zeer kradltig,
Hij houdt van menscheu, diegeetl dorst kUlluell lijdell,
.!:;U de goede Cafés niet willen mijden.
\ Vees J us allen maar goed content.
Een fUn potje bier kost maar vijf cent.

L , BEEREN, Jean MEE WIS P. BEE LEN,
LANGSTRAAT

WEERT.

l! !i:jtuigverhuurdel',
J

1':CI>t c, I" WUIl'EII'

OO~ESTIBLES

BLOED wor T, LEVERWORST
EN BA" KEN B REI.

KOLONIAALHANDEL.
L ANGSTRA AT
WEElrr.

1

" N

J. ZEGUERS & Co"

,I ZEGUERS & Co" WEERT.
VOOIt 11 ,\ H1G :

iL d tE'f

Rijwielen
en nllc

i\ICh vindt er goede borrels eH lekker bier,
:En zit. er altijd

IJrinkt het bel,ellde

VOO I'

i\1 A It K '1'

uit de UmRBROU\VEHI.T

'HEEREN-

"DE SLEUTEL"
Cnt.~ I)irix.

I,illlt!\tc
De
disie

hCl'bcJ"gier
Heeft men altijd ecu lekker p:1tje bier;
:'lIet! behoeft cr zich uiet te w!r\'elen,
P.U

1'001"

~

n n r (' ,lilt é

alhier, verzoekt Je ,clallde.! verkooJl van POS'l'ZI~GE LS.

l 'ul/daag >:oor gelt!,

marge,! l'oor ),iet-'

Eet '''e'-rter vleesch,

brrJ(l!l,

Sterf je uiet, !:m wordt je oud !

wÎ~t

Eerl iedtr weet, dat is niet vcr.

&;

CO.

IN

"Koloniale Waren

", 'Tet''',v.al.CII8
ê:

_'.r;

~lIn. ~OU!jt

viln

~{ulJ:rItl'.

lu WUII cn

si~·;'lI'('n.

Wilt gf~ goede L .-\:\!P ". ~, GL.\7.F.N of UIER,
Dnt \erkoop ik U, 1lJ, t pltlzicl'.
Ook veel n. n der e l n. keil klUl ik vertooneu .

Ma.th. Kneepkms,
HANDI':L

u it de Bierbrouwerij
!!

D

I~

, r ,\ I, ti. . "

Frans van dsn Broek.
lu Je L nllg;;tl'a:~t hij

RobliS N cnnl'(" 11 ,

oe waag een post vall ve~trouwen
In zijn CAF~ ~ch!' lIkt hij borr<,ls en hier,
Eli de goede burgPl'Ü zit dRar met plezier;
H ij verzoekt de glHlst en r ecommandatie.
Voor een Inti;oenlUk l1l('llseh is dalll' altijd slJatie!

KE::MM.ERE

Dl'juk bi!.'r van mOltt,

Ga naaf de Brouwerii -DE ST ER,

H, Colen

~.

po~lJirectel1l,

1~ )licl' in \VEER'l' geen nood;

Om te hebhcll goede gist
-Al/l'en voor hem, die 'I. lIiet

" Valkenbier"

DAMESCOSTUUMS.

spelen!
ell

IIltr~I{ 'I'

- lJii heeft op

Want !\Ieu heeft er een puik billnrd om op te

Om te bukken koek

cn allc olldcrdcclcn.

" . EERT.
EN

Rijwielen

zijn rl ~ûer !

WED. FR. VAN DE LAAR

Nolkes Bier

lOflIlIUIlI/;: '

l'.\ARO _

Vindt meI! eeu goeJt't1 wa!\I'J.

fllldt'l'dt'c)CII.

GiJ DJ lUX, horiogicmaker

BIlU I ~n:

WEEP~ ,

~

>
!"

in de HDOG- en

L . .11. H.llneeplwns

Uwe komst bij l!\ji u\:.,t de llloeite IflOllcn,
Ik woon in de UhEhS 'J'~ ' AAI' op dell Uock .

Mijn

l1uum

Sj~';lr cllfll hl'il,a IIt,

WEERT.

is

Coenen-v"!' '.den Broek.

--------~.~------~--------

I

lA~GSTRAA'l',

Lel'ert SC HOENEN van iedere maat,
Voor Dames en H eeren met fatsoen.
- Laat dat een ander ons n:~ doen Wij 'Zijn zeer civiel iJl prijs,
En \'c"\ goedkooper als ParÜi:l !

~

Yraag het merk cDE ROGS'l'EKERS.,
Alleen verkrijgbnar lIlet Vastpuavond.

I

