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Het Bokke-
pootje

Woord van 
Prins Colin 1
Inmiddels ben ik 4 weken onderweg als Prins Colin 
1 van cv de Bokkeriejesj en wil ik jullie even meene-
men in mijn avontuur tot nu toe. Nooit had ik kun-
nen denken dat ik gevraagd zou worden om prins 
te worden. Totaal verrast  en behoorlijk geschrok-
ken van de heren van de prinsencommissie ineens 
voor mijn neus, viel ik letterlijk de kamer binnen. 
Ik heb de 48 uur bedenktijd ruimschoots nodig ge-
had om te bedenken; “kan ik dit?, wil ik dit?”, en 
niet omdat ik niet vereerd was maar puur om het 
feit dat ik me dit nooit had kunnen bedenken en 
ik gezien mijn werk en examenjaar even moest 
plannen hoe ik het voor elkaar moest krijgen. 
Toen ik dit geregeld had heb ik volmondig en in 
alle enthousiasme JA gezegd!

De voorpret was al geweldig. In het geheim alles uitzoeken, plannen, regelen en bedenken. 
Voor mij was alles nieuw en onbekend op dit gebied en wat heb ik me in bochten moeten 
wringen om mijn mond niet voorbij te praten. Eindelijk werd het 5 januari en kwam er lang-
zaam een einde aan mijn maandenlange zwijgen. Gelukkig kon ik me nog even volledig in 
mijn element verschuilen achter mijn drumstel om samen met mijn mede-muzikanten ieder-
een in de zaal op een dwaalspoor te zetten. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest op een 
podium! Eindelijk mocht ik me als prins tonen en kon mijn avontuur beginnen.
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Colofon

Woord van de opperbok
Het carnavalsseizoen begint zoals iedereen weet op  
11 november. Ieder dorp of stad heeft zijn eigen traditie 
en gebruiken omtrent deze opening. Zo openen wij als  
Bokkeriejesj” traditioneel met een Heilige Mis, gevolgd door 
de installatie van de raad bij ons bokkebeeld. Doorgaans 
wordt hier niet snel van afgeweken. Mits er iets speciaals te 
vieren is. 

Zoals u misschien weet vierden wij afgelopen seizoen ons  11x11 
jarig jubileum. De Heilige Mis en jubileumreceptie stonden nog 
in het teken van dit heugelijke feit. De laatste activiteiten van 
een onvergetelijk jubileumjaar. Een jaar waarin we samen vele 
mooie momenten hebben meegemaakt, momenten die ons nog 
lang zullen bij blijven.We danken iedereen die heeft bijgedragen 
om dit te kunnen verwezenlijken, onze sponsoren, vrijwilligers, 
bevriende carnavalsverenigingen en niet op de laatste plaats  
U, de vasteloavendsvierder! 

Maar wat is een vasteloavendsvierder? Een vraag die men  
meestal gesteld krijgt van mensen die het niet kennen of niet vi-
eren. In sommige gevallen moeilijk uit te leggen wat men voelt voor 
de vasteloavend. Niet iedereen snapt het en dat is ook niet erg. 
Eigenlijk moet je het zelf ervaren. Vele van ons hebben het  via de 
paplepel ingegeven  gekregen. Hoewel het carnavalsseizoen loopt 
van 11 november tot Aswoensdag is een vasteloavendsvierder er 
het hele jaar druk mee bezig. De voorbereiding starten al kort na 
Aswoensdag, soms zelfs al tijdens het lopende seizoen. Ontwer-
pen voor carnavalspakjes, carnavalswagens, teksten voor liedjes, 
carnavalszittingen en natuurlijk wie wordt de nieuwe prins. 

Deze “voorpret” zoals we dat noemen is voor de vasteloavends-
vierder zéér belangrijk. Het is zelfs net zo belangrijk als de vast-
eloavend zelf. Het zorgt er tijdens de “drie dolle dagen” voor dat 
al dat gene wat bedacht is tot een uitbarsting komt. Een uitbarst-
ing van lol en plezier en een glimlach op ieders gezicht. Het zorgt 
ervoor dat het innerlijk verlangen om het ieder jaar te vieren blijft 
bestaan. Met andere woorden.  

Woord van de voorzitter
Beste carnavalisten, voor u ligt alweer het vierde Bokke-

pootje van C.V. De Bokkeriejesj. Na een uniek carnavals-

seizoen 2018 - 2019 waarin wij ons 11 x 11 jarig jubileum 

hebben gevierd is het seizoen 2019 - 2020 een seizoen met 

een lach en een traan. 

Een lach omdat het de prinsencommissie wederom gelukt is 

een geweldige Prins te vinden en we al enkele gedenkwaardige 

weekenden hebben mogen beleven, een traan vanwege het feit 

dat dit het laatste jaar is waarin wij samen optrekken met DG de 

Geête. Zij hebben helaas besloten om na het Geêtebal van 15 

februari 2020 te stoppen als damesgarde. Na hun oprichting in 

1963 hebben zij onafgebroken deel uitgemaakt van de Hedsjer-

vasteloavend. Vele dames van de Heerlerheidse gemeenschap 

hebben deel uitgemaakt van de damesgarde en vele bekende 

dames zijn prinses geweest van deze mooie vereniging. Helaas 

moeten wij echter afscheid nemen van deze damesgarde. 

Ondanks het gemis van de damesgarde zal de vasteloavend op 

Ghen Heij blijven voortbestaan en zijn wij ervan overtuigd dat we 

nog vele mooie feesten zullen vieren en kunnen genieten van 

onze eigen Hedsjer-vasteloavend. Wij kijken dan ook uit naar het 

carnavalsweekend dat voor ons staat, met als hoogte punt natu-

urlijk de Hedsjer optocht op de carnavalsmaandag. Maar ook de 

kinderoptocht op de zaterdagmiddag blijft maar groeien en is ook 

al niet meer weg te denken. 

Ons motto van dit jaar is “Lèëf vuur de vasteloavend!” en 

als wij dit de komende dagen allemaal doen wordt ook dit 

seizoen weer fantastisch. 

Met vriendelijke groet,
Roy Bos | Voorzitter 
C.V. De Bokkeriejesj
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Honigmannstraat 39  I  6411 LJ Heerlen
Tel 045-5719297  I  www.bostenseafood.nl

kom snel kijken in onze zaak en laat u betoveren!

Autorijschool
René Vrolings
Mobiel 06 41 572 110

Anjelierstraat 26c
6414 EV Heerlen
www.rijschoolvrolings.nl

Ganzeweide 89, Heerlen  I  T 045 5218871  I  www.dierenkliniekganzeweide.nl
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TINC Computers Heerlen
Heerenweg 251
6414 AJ Heerlen

T: +31 (0)45 528 67 29
E: info@tinc-it.nl
W: www.tinc-it.nl

OOpeningstijden
Maandag    12:00 - 18:00
Dinsdag      9:00 - 18:00
Woensdag    9:00 - 18:00
Donderdag    9:00 - 18:00
Vrijdag         9:00 - 18:00
Zaterdag     9:00 - 15:00
ZZondag      Gesloten

Voor al uw
IT diensten

www.tinc-it.nl

Hardware

Software

Support

Reparatie

Thuisservice

Accessoires

30 
jaar

alles voor uw tuin
Eurohandel



www.perfectbrandpreventie.nl

Gerard Bruningstraat 12  •  6416 EB Heerlen  •  www.mabs40.com

VASTELOAVEND VASTELOAVEND   SAME!  SAME!
Wij wensen alle bezoekers van het Mabs4.0 carnavals-
feest weer een onvergetelijke avond toe.

Primera Heerlerheide I  Wannerstraat 15
6413 VG Heerlerheide I  T 045 52 22 949

WWW.MHADVIES.NL



Ik wist niet goed wat me te wachten stond en hoe ik het zou 

vinden maar ik kan alleen maar zeggen; “wat een geweldige er-
varing al tot nu toe!” Nooit had ik kunnen denken dat ik hier zo 

van zou genieten en het zo leuk zou vinden. Dit is en wordt een 

seizoen voor mij om nooit te vergeten. Samen met mijn 4 top-
pers van adjudanten geniet ik van iedere minuut en proberen we 

onze raad en alle vasteloavend vierders mee te nemen in ons 

enthousiasme. 

Mijn receptie vond ik waanzinnig! Wat een opkomst van familie, 

vrienden, dorpsgenoten, verenigingen en collega’s. Dankbaar 

voor alle mooie woorden, cadeaus en serenades. Samen met 

Kiki en mijn ouders kijk ik terug op een prachtige avond. Vele 

dagen en avonden volgden en ik liet me vol verbazing meenemen 

in een voor mij nieuwe manier van carnaval vieren. Alle nieuwe 

heersers van overige verenigingen die ik heb leren kennen en alle 

nieuwe contacten die ik heb mogen leggen zijn een hele mooie 

aanvulling! 

Een van de hoogtepunten tot nu toe binnen mijn prinsenschap 

was zeer zeker de Herenzitting waar ik vanaf het podium enorm 

heb genoten van een geweldig programma! Een super ervaring 

met een mini bijdrage van mij tijdens het optreden van Ander-
kovver, wat overigens voor mij ook een totale verrassing was. 

Ik verheug me op alles wat nog komen gaat deze periode en 
zal me vol energie en enthousiasme blijven inzetten om er 
samen met jong en oud een onvergetelijke tijd van te maken 
waar hopelijk iedereen met veel plezier op terug gaat kijken. 
Ik wil jullie nu alvast bedanken voor jullie vertrouwen in mij 
en laten we er met z’n allen enorm van gaan genieten!

Met carnavaleske groet, 
Prins Colin 1

Vervolg 
Woord van de Prins

Langzaam weèr ich wakker oeët inne dreum, neet zoeëmaar inne, nee, de sjiekste jongensdreum die d’r is! Prins zeen op Groeët Ghen Heij. Inne dreum die ich mit volle teuge hub geleëf. Want wat woor ‘t ‘n manjefiek joar. 11x11 joar Bokkeriejesj, #ZoeëDeeseDat. ‘N jubileum mit ‘n gouwe rand hub ich waal ‘s gezag. Maar waal ‘n onoeëtwisbare rand. Elke samenvatting van dit memorabele sezoen zal ‘n understatement zeen. En ich bin ontzettend gruëtsj dat ich, De Bokkeriejesj es jubileumprins samen mit miene ad-judant Yves, veur hub moòge goon tijdens ‘t joar dat v’r 121 joar vasteloavend hùbbe moòge oetdraage door gans Limburg.

Es kleène jong leep ich mien opa zieëliger en miene pap al in ‘n sjlippejèske achternoa. Allebei deès kanjers ginge mich vuur es road-slid van de wieëze road van De Bokkeriejesj. ‘T woor dan dus bienoa ooch ‘n vanzelfsprekende positieve besjlissing om in hun voetsporen te treden wie ich in 2017 de vroag kreeg om aan te sjleète bie de mannen van de road van 11. ‘N vereniging woa ich toen al 23 joar langk tège op keek. Neet zoeëmaar inne carnavalsvereniging, maar ‘n club mit zien sjieke charmes en zien historische gebruùke. Es De Bokkeriejesj komme, dan sjteet d’r get! Wauw!

Nog geen 2 joar later kreeg ich de mooiste vroag oeët mien leève, jubi-leumprins weere van deès prachtige vereniging. Mit ‘n smoesje woert ich op 9 oktober noa de golfbaan in Voelender gelokt, woa toen de voltallige prinsencommissie van de Bokkeriejesj mich euverdonderde mit deès vroag. Wie dit bie die prinsencommissie allemoal in zien werk ging huurde ich in mien jeugdjoare in geure en kluùre elk joar opnuuj van miene pap, inmiddels ieërevuùrzitter bie De Bokkeriejesj. Stiekem is ‘t uiteraard ùmmer inne langgekoesterde wunsj geweès, maar noeëts hub ich durve dreume dat deès wunsj op zoeën prachtige maneer vorm zou kriege tijdens mesjien waal een van de bijzonderste carnavalsjoare oet de geschiedenis van Heelehei!
En toen is inne achtbaan vertrokken die veur mien geveul neet meer sjtil is komme te sjtoon. Van alle veurbereidingen tot de proclamatie op 6 jannewarie 2019. ‘N bomvolle receptie, herrensitzung, de groeëte optòch, tal van bezeukskes bie zittingen en verenigingen én bie luuj die de vasteloavend ummer ‘n warm hart toegedragen hubbe, mer d’r om gezondheedsredenen effe neet bie koste zeen. Volgens de gelieërde 

hubbe v’r de meeste oetstapjes gemak oet de geschiedenis van de Bokkeriejesj. En alles woar in mien ooge even sjiek en ich genoot evenveul van volle zalen es van innige momenten ònger elkaar woa herinneringen oet 121 joar Bokkeriejesj historie woeërte opgehoald.Es klap op de vuurpijl natuurlijk ‘n jubileumweekend van formaat! 2 groeëte fieëstoavenden woabiej gigantisch veul luùj, jongk en oud, de weèg noa ‘t Corneliushoeës weer gevonge houwe, fantastich! Op zondig nog inne heuse kingermiddig woa de toekomst van de vast-eloavend op Ghen Heij rondleèp, ‘t woor onvergetelijk.

Van veul luùj hub ich de vroag gekregen om gèt hoeëgtepunten oet mien prinsenjoar te numme. Maar dat is onmeugelijk. ‘T carnavals-sezoen van 2019 in zien geheel woor mien absolute hoeëgtepunt. En dat kin ich mit gepaste trots zigge, dankzij uch allemoal. Dankzij jiek-erinne dèë mitgeviert heèt, woar dit veur mich de sjiekste vastloavend die ich oets hub beleëf. Want vasteloavend vierse tenslotte SAMEN!

Inmiddels zeen v’r op Heelehei opweèg noa wederom zoe’n gewel-dige vasteloavend, dit joar doon v’r dat mit òzze hoeëglustigheed Colin l, inne kanjer dèë op zien maneèr de vasteloavend vorm aan ‘t geève is. Tijdens zien prinsenjoar kieëk ich euver zien sjoùwer op de achtergrond mit noa wie heè aan ‘t geneète is en mit ‘n hieële groeëte glimlach en soms ‘n veurzichtige troan kieëk ich truùk op ’t vurrig joar.Ich wil dan ooch òzze decenniumprins en alle angere prinsen die in de toekomst nog goòn kòmme, net zoe’n sjiek joar wunsje es dat ich bie deès prachtige vereniging hub gehad, maar dat geet zonger twiefel gans good komme.

Prins zeen kinse in mien ogen neet noavertellen, dat mosse beleève!En oochal houw ich ontzettend veul zin de wieëzers van de klok nog ‘s effe truùk te drieje, d’r wëèd ooch waal gezag; Aafsjieëd is de ge-boeërte van ‘n herinnering! En die herinnering is vuur altieëd!

Ich bin ontzettend gruëtsj op uch allemoal en op deès illustere en karaktervolle vereniging!

Groeët Ghen Heij, bedankt!
Ex-prins Ivo I (2019)

Leef vasteloavesgekke,
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C.V. De Bokkeriejesj bedankt zijn sponsoren

+31(0)45 - 521 22 57
Ganzeweide 211 Heerlen

www.wijnen-leers.nl
Locatie 
Heerlen Centrum
Akerstraat 27
6411 GW Heerlen

Locatie 
Heerlen Noord
Bokstraat 67
6413 AS Heerlen

Contact
Tel: 045 - 521 22 24
www.wijkel-groep.nl
info@wijkel-groep.nl
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L’Ortye - Tuin Deco Bouw

Thuis in
Tuinen...

L’Ortye - Tuin Deco Bouw

Thuis in

L’Ortye Tuin-Deco-Bouw  •  De Koumen 1A  •  6433 KG Heerlen Noord (Hoensbroek) 
T 045 - 528 02 02  •  F 045 - 523 33 20  •       Parkstad 8519  •  E info@lortyetuin.nl

Like us on

• SIERBESTRATING 
• NATUURSTEEN  
• KERAMISCHE TEGELS     
 (BINNEN EN BUITEN) 
• GRINDSCHERMEN 
• SCHANSKORVEN  
• KUNSTSTOF SCHUTTINGEN  
• TUINHUISJES EN TUINHOUT  
• ZAND, GRIND, SIERSPLIT 
 EN TEELAARDE   
• TUINMEUBELEN  
• PARASOLS  
• TUINVERLICHTING  
• TUINDECORATIE  
• VERANDA’S  
• KUNSTGRAS  
• VLONDERS  
• EN MEER ...

lortyetuin.nl

 

 

 

Ganzeweide 211, Heerlerheide • T 06 2762 5910

Like ons op Facebook en Instagram

Kijk voor onze openingstijden op 
onze websites of bel 0627625910

www.hartforher.nl
www.beautyhealthlifestyle.nl 

Vraag nu een gratis proe�es aan!

Schoenmakerij & Sleutelservice
‘Op Gen Hei’

Uw adres voor:
• schoenreperaties
• sleutels
• stomerij
•lederwaren

Peter & Lucy van der Veeke
Lokerstraat 1b
6413 EM Heerlerheide
T 045 - 750 44 90



Titus Brandsmastraat 2  
6414 BL Heerlen
tel  +31(0)45 522 87 18
tel  06 23 32 52 80
info@rdmontage.nl

R O L L U I K E N   Z O N W E R I N G   R A A M D E C O R AT I E

montage & service

horren
rolluiken

reparaties
zonwering

raamdecoratie
overkappingen

Schelsberg 132, 6413 AG Heerlen
Telefoon (045) 572 18 66
Fax (045) 572 84 15
Mobiel (065) 370 80 93

www.jacstel.nlinfo@jacstel.nl

www.ictlimburg.nl    Bokstraat 2 Heerlen    0452054219

Stefan Knibbeler Ganzeweide 79 • 6413 GB Heerlen
T 045 5212296 • WWW.STEFANKNIBBELER.NL

Veer wunsje de Bokkeriejesj en prins Colin I
eine sjunne vastelaovend

Slagerij Van Melik Heerlerheide
Wannerstraat 3-5

S L A G E R I J
Van Melik

Sinds 1938



Op 23 september 2018 is mijn grote droom op prinses te worden bij Damesgarde de Geête in vervulling gegaan: de prinsessen commissie stond aan de deur. Na 5 maanden in spanning te hebben gezeten mocht ik op 23 Februari 2019 eindelijk uit mijn hoed springen.
Vele mooie hoogtepunten heb ik mogen meemaken van uitroeping tot boven op de geête wagen tijdens de grote optocht in ons gezellige Heerlerheide, mega gezellige weekenden samen met de geêtjes en mijn adjudant Evelien, en als hoogtepunt de mega grooëte dames zitting.

Heel jammer vind ik het dan ook dat nu een einde gekomen is: niet alleen aan mijn heerschappij als Heerseres over Groeët Ghen Hei, maar ook aan de Damesgarde de Geête. Wat hebben we samen toch mooie momenten mogen beleven met een lach en een traan. Nu gaan wij ons afscheidsbal tegemoet, en op deze manier wil ik dan ook nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor dit mooie jaar.
3x Alaaf, Prinses Francis 1  De laatste (en eeuwige) prinses van Damesgarde “de Geête” 

Prinses Francis 1
“Een jaar wat met geen pen te beschrijven is.”

Graag wil ik jullie iets vertellen over mijn mooiste 
feestje. Het begon allemaal in het Bokkeriejesj- 
jubileumjaar 2008.

We gingen ‘met de hele bubs’, waaronder een flink aantal 
Raadsleden van CV De Bokkeriejesj, naar Erwin in Ahoy, 
13 september 2008. ‘Andy, is dat niks voor jou, Prins 
worden bij de Bokkeriejesj’, zo werd er gedold in de bus en 
in Ahoy.... Een prachtige avond, we hadden allemaal wat 
lekkers gedronken, we waren in een jolige bui en ik dacht 
op dat moment dat ik voor de gek werd gehouden. Een 
grapje. Maar zo begon het hele verhaal dus wèl.

Een paar dagen later was het Prinsjesdag en ik had een 
afspraak met André Wijnen, de toenmalige voorzitter van 
CV De Bokkeriejesj. Hij had me gevraagd of ik kon draaien 
op een feestje van zijn werkgever, het ABP, en dat wilde 
ik graag voor hem doen. Voor alle zekerheid moest ik 
wel even komen kijken naar de geluidsinstallatie, wellicht 
moest er iets worden bijgehuurd. Op het laatste moment 
kreeg ik telefoon of ik niet naar het ABP maar naar ‘de 

Overste Hof’ kon komen? Eigenlijk raar, want daar was het 
feest niet gepland. Maar goed, André overtuigde me, en ik 
ging op weg. Daar aangekomen werd ik enorm verrast.Niet 
alleen André was daar aanwezig met de Prinsencommisie 
van CV De Bokkeriejesj! Wat er daarna allemaal gebeurde 
is met geen pen te beschrijven. Ik kreeg de vraag of ik de 
nieuwe Prins wilde worden. Daar hoefde ik natuurlijk niet 
lang over na te denken en met de steun van mijn achterban 
heb ik volmondig ‘ja’ gezegd.

Vanaf mijn uitroeping op 4 januari 2009 tot Aswoensdag heb 
ik veel mooie hoogtepunten meegemaakt, te veel om op 
te noemen. Samen met mijn ‘Adje’ (adjudant) Math Beck-
ers heb ik er een heel mooie tijd van gemaakt. Het was een 
prachtige ervaring die Ik voor geen goud had willen missen 
en waar ik nog vaak aan terugdenk. Nogmaals een dankjew-
el aan iedereen die er samen met mij een onvergetelijke tijd 
van heeft gemaakt!

Alaaf! Ex-Prins Andy I.

‘Mien sjunste fieëske’...

Carnaval is een feest voor jong en oud! Zo ook op Heerlerheide waar op 19 januari j.l. 

voor het derde jaar op rij een heuse kinderzitting heeft plaatsgevonden. Stichting Jeug-

dcarnaval Groeët Ghen Heij biedt kinderen onder andere een eigen zitting aan waarin in 

één middag in het Corneliushuis een heel carnavalsseizoen voorbijkomt. 

Papa, mama, opa’s en oma’s zijn altijd welkom, maar waar het de hele middag om draait zijn 

de kinderen van Heerlerheide die dan op hun manier, samen met vriendjes en vriendinnetjes, 

kunnen genieten van de carnaval maar bovenal kennis maken met de carnavalscultuur.

Zo wordt er geschminkt, een prins(es) voor één dag uitgeroepen, zijn er dansmarietjes, vindt 

er een dames- en herenzitting plaats, organiseren we een heuse ‘mini-carnavalsoptocht’ in de 

zaal van het Corneliushuis en zijn er geweldige optredens van diverse artiesten uit de regio. 

Zo stond er afgelopen editie Domm en Dööl en d’r Dustin op het podium. Maar er wordt vooral 

ook een podium geboden voor de talenten uit Heerlerheide. Zo hebben ze de mogelijkheid 

om iemand te imiteren, een dansje uit te voeren of een carnavalsliedje te playbacken of een 

eigen liedje te zingen. 
Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij mag zich sinds dit jaar gelukkig prijzen met een 

enthousiaste werkgroep. Deze werkgroep zal zich gaan inzetten om de kindercarnaval op 

Heerlerheide verder vorm te geven. Onder de noemer ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, 

is de doelstelling van de stichting om de carnaval op Heerlerheide nog beter op de kaart te 

zetten, zodat we met zijn allen ook in de verre toekomst nog van een mooie carnaval op 

Heerlerheide kunnen genieten. 

In nauwe samenwerking met CV De Bokkeriejesj, waaruit destichting is ontstaan, zal er 

worden meegewerkt aan de kinderoptocht en zullen bijvoorbeeld de scholen worden bezocht. 

Verder zal de stichting, hopelijk met de hulp van het verenigingsleven in Heerlerheide, de 

komende jaren de schouders zetten onder nieuwe activiteiten om het doel te realiseren.

www.kindercarnavalheerlerheide.nl

Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij

Van links naar rechts: Ralph Degens, Philomena Quaedvlieg, Christel Sluijmers, Jean Bartels, Jos Boesten en Michel Görtzen. 
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Optochtnummers
NR NAAM MOTTO CATE-

GORIE
1 Paul Creatieve Sjoën klokkespèl EINZ
2 CV De Dorftrottels 11 jaar jubileum PRLW
3 CV Jonglúuj va Gebrook Tiroler GRGR
4 C.V. Noe of Noeats Mit veal bombarie gaon veer op safari GRGR
5 JCV `t Pannesjop Arabian Nights GRGR
6 Vastelovend nondeju Snollebollekes KLGR
7 Ummer baeter Vikings PRLW
8 Ummer baeter Vikings GRGR
9 M.C.C. Limbury Roadstars Geen idee maar wij gaan mee GRGR
10 CV Heks'n jäger Roet geel greun en.. un bietje paars PRLW
11 Duo De Twieë Blutsje “Lèëf vuur de vasteloavend!” DUO
12 Twiee flabbese van ut 

Litscherveld
Ooze kop is durgeeee DUO

13 D'r Jung va Ghen Heij "Ladders(zat)" EINZ
14 Rennemiger Sjpass Gaste 1 X 11 = ELF ! PRLW
15 Rennemiger Sjpass Gaste 1 X 11 = ELF ! GRGR
16 CV de sjtoemelkes Sjattig palies PRLW
17 CV de sjtoemelkes Sjattig palies GRGR
18 CV de Nonnevotte Vier sjrikke neet va de Carnaval PRLW
19 CV de Nonnevotte Vier sjrikke neet va de Carnaval GRGR
20 CV Kloep d´r zeute troep Iespalies PRLW
21 CV Kloep d´r zeute troep Iespalies GRGR
22 Sjpass votte Veer gondele doar groet genhei KLGR
23 Cv d'r Kromme Sjtek Veer zeuke os sprookje in de ruimte GRGR
24 Cv d'r Kromme Sjtek Veer zeuke os sprookje in de ruimte PRLW
25 Partypeople Dias del Los muertos PRLW
26 Partypeople Dias del Los muertos GRGR
27 Gans durchee Vier Elfjes viere d'r carnaval nog lang en gelukkig PRLW
28 Gans durchee Vier Elfjes viere d'r carnaval nog lang en gelukkig GRGR
29 Tout mem Sjoes Alice in Groet Genhei GRGR
30 CV Nog Inne Mit Gitaren, Taco's en Boeene,  

maakt CV Nog Inne sjieke Toeene !
PRLW

31 CV Nog Inne Mit Gitaren, Taco's en Boeene,  
maakt CV Nog Inne sjieke Toeene !

GRGR

32 CV Molenberg Prinsenpaar Bas en Mandy 1e en jeugdjubileumpaar  
Kyan en Sanne 1e

CV

33 CV Der Neu Generasie "Van Kunst in rock tot pop,  
DNG zet al 3x11 joar alles op zien kop."

PRLW

34 CV Der Neu Generasie "Van Kunst in rock tot pop,  
DNG zet al 3x11 joar alles op zien kop."

GRGR

35 Alles Durch EE Spitter spetter spater,  
och dit joar hubbe veer in de snjee unne kater.

PRLW

36 Alles Durch EE Spitter spetter spater,  
och dit joar hubbe veer in de snjee unne kater.

GRGR

37 Cv de Kcc'tjes Nog altied sjpass in de viefde klass PRLW
38 Cv de Kcc'tjes Nog altied sjpass in de viefde klass GRGR
39 De Vogelaers Heerlerheide Veer laeve veur 't vastelaovend sirkes ! PRLW
40 De Vogelaers Heerlerheide Veer laeve veur 't vastelaovend sirkes ! GRGR
41 Vriendengroep de Zoete Inval..

Anno 2006
Ook wij bouwen mee aan de Optocht GRGR

42 Vriendengroep de Zoete Inval..
Anno 2006

Ook wij bouwen mee aan de Optocht PRLW

43 Nicolle en Brigitte Geen kans gehad voor prinses te worden bij de geete DUO
44 Joost Baggen EINZ
45 VG d'r Partyslammers Ouch i os landj is mit vasteloavend get aa d'r handj. PRLW
46 VG d'r Partyslammers Ouch i os landj is mit vasteloavend get aa d'r handj. GRGR
47 CV Pahkaah T leave en d'r vasteloavend geet os veul te sjnel KLGR
48 CV. De Knatsjgekke Mickey en Minnie GRGR
49 Cv de Chaos Het leven is te kort om nuchter te blijven GRGR
50 BeestenBoel Met carnaval gedragen we ons als beesten PRLW
51 De bende van ellende Flower power PRLW
52 De bende van ellende Flower power KLGR
53 De Nuuj bengelkes "Veer hobbe zin drin, hob geer dat auch? Sjpas en plezier" GRGR
54 CV of t geit Kunder Kirmes PRLW
55 CV of t geit Kunder Kirmes GRGR
56 Friends Fun Een lange wens die vandaag in vervulling gaat KLGR
57 CV Carboon Spass en plezeer CV
58 Damesgarde de boontjes Spass en plezeer CV
59 VG de Bonte Kroam Veer zeen ze vleege mit vasteloavend GRGR
60 De Meadjes v.h.Thoesfront Vastelaovend zit os in het blood,de maedjes weten wael 

wie het mot
GRGR

61 CV De Postbuulen vasteloavend mit de postbuulen geet noeets verveele CV
62
63 C.V. De Beeren Prins Albert 1e & Jeugdprins Jaysun 1e CV
64 VC de Wappetikies Ut ganse joar ronk, streumt ut vasteloavendsblood, bij aod 

en bij jonk!
GRGR

65 Vastelaovendsvreung mit Sjpass 
en Plezeer

Mit Sjpass en Plezeer gaon veer in de optocht mit GRGR

66 C.V de Jonge Böck Jong Böck on tour in hun jubileum jaar 2020. PRLW
67 CV Nieh Einde CV Nieh Einde is proud to be fout GRGR

68 Alles kump good Ieder jaar vinden we weer de draai en geven we weer 
leven aan onze vastelaovend te vieren

GRGR

69
70 Vriendenkring dr concurrent Schneuts PRLW
71 Vriendenkring dr concurrent Schneuts GRGR
72 CV Hippe Kippe Hippe Kippe zinge hun leavensleëd,  

hëll, valsj en dolenthousiast!
GRGR

73 Tiroler freunden Mit d'r schneij nog drop geplek,  
maaken vur 't ganse durp wer gek

PRLW

74 C.V De Fiësbiëste Num it leave neet te serieus , vuur uverleave ut toch neet.. GRGR
75 carnavalsvrung van al bi jee Vier zieene vasteloavend GRGR
76 carnavalsvrung van al bi jee Vier zieene vasteloavend PRLW
77 Ummer op het letste moment UT is un groat fieest es de pinguins vaan heele zint 

geweast
PRLW

78 Ummer op het letste moment UT is un groat fieest es de pinguins vaan heele zint 
geweast

GRGR

79 De dreumers Dreumersbakkerij PRLW
80 De dreumers Dreumersbakkerij GRGR
81 Ummer dr Letste Jeker joar weer hubbe veer spass en plezeer GRGR
82 Knatsjgek "Wils ze mit os durch tirol sjpatzeere 

Mos ze os waal op ing beer traktere"
PRLW

83 Knatsjgek "Wils ze mit os durch tirol sjpatzeere 
Mos ze os waal op ing beer traktere"

GRGR

84 Zv bie os is ummer get Ganse joar zint veer neon mer noe sind veer joan PRLW
85 Zv bie os is ummer get Ganse joar zint veer neon mer noe sind veer joan GRGR
86 Familie ongerstjeboave Kabouters PRLW
87 Familie ongerstjeboave Kabouters KLGR
88 Z.v. bie os is ummer get Ganse joar zint veer neon mer mit de vasteloavend zint 

veer jaon
PRLW

89 Z.v. bie os is ummer get Ganse joar zint veer neon mer mit de vasteloavend zint 
veer jaon

GRGR

90 De Gekke Sjuppe Club Driewerf Alaaf, 't dak dat geet d' r aaf! KLGR
91
92 Sjpassvrung MSP De kids carnavallen leren. PRLW
93 Sjpassvrung MSP De kids carnavallen leren. GRGR
94 C.C. De Beunhazen Veur 1x 11 joar te laat begos, doarum zing veer 12 joar op 

tiet en oet volle bos!
GRGR

95 C.C. De Beunhazen Veur 1x 11 joar te laat begos, doarum zing veer 12 joar op 
tiet en oet volle bos!

GRGR

96 Cv ons honk Veer herreize oet de dood ,om hie der bie te zeen PRLW
97 Cv ons honk Veer herreize oet de dood ,om hie der bie te zeen GRGR
98 v.g altijd zin in een feestje Deze feest pinguïns swingen de carnaval waggelend door PRLW
99 v.g altijd zin in een feestje Deze feest pinguïns swingen de carnaval waggelend door GRGR
100 CV De laat komers Mit d'r piano in ozze hank, make vier moeziek vuur langs 

d'r kank
PRLW

101 CV De laat komers Mit d'r piano in ozze hank, make vier moeziek vuur langs 
d'r kank

GRGR

102 CV De Space Böck "Noa 24 joar zunt veer kloar ! (Na 24 jaar zijn we klaar)" KLGR
103
104 Hedsjer Blumkes Vieër bloaze de vastelaovend nuj leave in KLGR
105 Koninklijke Fanfare St. Joseph 

Heerlerheide
MZK

106 Duo getikt Poepsjiek DUO
107 Dames van de ronde tafel Vieër maedjes haute van plezeer . En daorum fieëste en 

zoepe vieër zoë geer.
GRGR

108 D'r Heksenbergse Vasteloaven-
dsverein

Op Sjpasseberg is alles Paletti, met glitter en confetti! CV

109 Va Jongs Af Aa Deep in d'r Broenssoemmerhei, leave vieër es elfkes va 
Groeët Ghen Heij

GRGR

110 Leerssen-van Dalfsen De Letste Geete…. van Groeët Genhei KLGR
111
112
113 Watdatda Onbekent voor dit moment, zal ik later brieven KLGR
114 VC "De Bepkes" Mèt vasteloavend kómme wae hieëlemaol los. KLGR
115 Team 69 Lèëvu vuur dur vastelaovend is ee geveul dat zit deep va 

binne, ooch bie Neptunus en de Zeemeerminne.
GRGR

116 CV Re-Belle Blumkes klein en groeët, komme mit de vasteloavend oet. GRGR
117 Hedsjer Sjpass Lèëf, zing, dans en lach Veer viere vasteloavend in dees 

kleureprach
GRGR

118 Vieër Viëre Same Vieër hubbe de Vasteloavend leef KLGR
119 Du, ich & de kinger "Noa 11x11 joar... os ape-pèkske & prinsemutsj kloar." GRGR
120 C.V. De Bokkeriejesj Ex-Prins Ivo I CV
121 C.V. De Bokkeriejesj Raad van elf CV
122 Familie van de prins Meegenieten met onze prins GRGR
123 Jachthoorn en Trompetterkorps 

Edelweiss
Muziek geeft levensvreugde MZK

124 C.V. De Bokkeriejesj Prins Colin I CV

Route optocht
Bokstraat, Ganzeweide, Lokerstraat, Wannerplein, Groeët Ghen Heij, Heulsstraat, 
Kampstraat, Anjelierstraat,Nachtegaalstraat, Vrijherenberg, Hindestraat, Eland-
straat, Roebroekweg, Papersjans, Gravenstraat, Geitstraat, Corneliusplein.

De optocht vertrekt om 13.11 uur!
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F. Combach
Kampstraat 50 I 6413 EE Heerlen
T 045 563 16 88 I 06 216 585 36
info@denok.nl www.denok.nl

Taxi Ruijters: ook voor 
uw CZ ziekenvervoer.

www.taxiruijters.nl
 

 

IInnbbrreekkeerr……  

OOff  ccaarrnnaavvaallssvviieerrddeerr??  

VVoooorrkkoomm  eeeenn  kkaatteerr……....  
BBeevveeiilliigg  jjee  hhuuiiss  tteeggeenn  iinnbbrreekkeerrss  mmeett  eeeenn  iinnbbrraaaakkbbeevveeiilliiggiinngg!!!!!!      
BBeell  vvoooorr  eeeenn  vvrriijjbblliijjvveenndd  aaddvviieess  004455--55223344778855  

Wij wensen Prins Colin I een fijn regeringsjaar! 
Ganzeweide 54 | 6413 GG Heerlen | T 045-5211486 | www.rensjanssen.nl




