Jos Hanssen (1955) en Pierre Lemmens (1952) gekleed in een blauwe stofjas en met een zwarte
alpinopet op het hoofd en een overdreven bril op de neus, zijn een bekende verschijning op de
Limburgse tv.
Het duo presenteert al sinds 2004 elke zaterdag op kolderieke wijze het weerbericht van TV Limburg.
Het blokje van enkele minuten is één van de best bekeken programma’s van de regionale
televisiezender.
Eigenlijk gaat het nergens over. Hanssen en Lemmens zijn immers geen echte weersvoorspellers.
De grappen en grollen die ze doorgaans uithalen, spreken veel kijkers aan. Er blijken zelfs mensen te
zijn die elke zaterdag om 8 uur voor de buis zitten om maar niets hoeven te missen. Het duo heeft
inmiddels meer dan 300 weerberichtjes gemaakt. De hoogtepunten daarvan staan op 2 DVD's die te
koop zijn in hun webshop op www.waerknoppele.nl.
In 2007 brachten zij een CD single met videoclip "Kiek 'ns nao oos waerberich" op de markt. In
november 2008 presenteerden zij in woonplaats Elsloo hun eerste CD album "Sint Gietere". In 2009
volgde de single “Hannelore”. Tenslotte brachten zij op 10-10-2010 een CD single uit met 2
nummers “Hansi Dieter” en “Klazien”. Van dat laatste nummers werd ook een videoclip gemaakt die
te zien is op de DVD “Kiek op Meziek deil 6”.
Na het afscheid van de Patronaatsknöppele in 2008 zijn Jos en Pierre de bühne op gegaan als De
Waerknöppele.
Enkele liedjes van de Patronaatsknöppele worden ook nu nog bij hun optredens gezongen. Hun
optredens zijn heel afwisselend met zang en kolder.
De Waerknöppele zijn voor ieder feest te boeken, van verjaardag tot carnavalsavond, maar ook als
presentatoren voor uw feest of openingen van uw zaak of winkel.
www.waerknoppele.nl

info@knoppele.nl

06-46068069

Jos en Pierre maakten tot carnaval 2008 deel uit van de humoristische zanggroep De
Patronaatsknöppele uit Elsloo. Die werd toen in goede verstandhouding opgeheven, nadat ze 11 jaar
de Limburgse podia onveilig hadden gemaakt.
Hoogtepunten in hun carrière bij De Patronaatsknöppele waren:
* deelname aan het grote Limburgse Vastelaoves Leedjes Konkoers editie 2002, waar De
Patronaatsknöppele met "Auwt" een verdienstelijke 11e plaats behaalden.
* doctoraal promovendus bij de N.U.L. (Narren Universiteit Limburg)
* optreden in 2008 in de Venlose Zoepkoel, de officiële opening van het carnavalsseizoen die de hele
dag op de Limbugse TV te volgen is.
* hun 8 CD's te weten:
"Lache is gezôndj" 1999
"Laot de tap mer laupe" 2001
"Hoebair" 2002
"Jodelodelohiti" 2003
"Alles kump weer good" 2004
"Drie batse" 2005
"Oetflasje" 2006
"Finish" 2007

