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Het Bokke-
pootje

Woord van Prins Joris 1
Maandag 23 oktober, een dag om nooit te 
vergeten. Op deze dag ben ik namelijk door 
mijn vader meegenomen naar een geheime 
locatie waar ik plots oog in oog stond met de 
prinsencommissie van de Bokkeriejesj. Na te 
zijn bekomen van de schrik wist ik al snel dat ik 
deze kans niet voorbij zou laten gaan. Ik heb de 
2x24 uur bedenktijd dan ook niet nodig gehad 
en heb volmondig “JA” gezegd.

Een leuke tijd brak aan. Een tijd waarin er veel in 
het geheim moest gebeuren. Van het aanmeten 

van het pak tot het maken van de foto’s en het 
uitkiezen van mijn adjudanten tot het ontwerpen 
van de pins. Op zondag 7 januari was het dan 
zover, de proclamatie. Om één uur in de middag 
verzamelden mijn adjudanten en cameraman zich 
bij mij thuis. Hier begon de voorpret al. We gingen 
gezellig een biefstukje eten met een verfrissend 
drankje. Vervolgens gingen we achter in mijn 
vaders bus stiekem naar het Corneliushuis. 

Lees verder op pagina 5!



Spetterende eerste ‘Hedsjer 
Kinderzitting’ een feit! 
Een nieuwe traditie is geboren!
 
Zondag 21 januari jl. organiseerde carnavalsvereniging ‘De Bokkeriejesj’ voor de eerste keer een kinderzitting. Naast het hebben van sjpass en plezeer werd - met een knipoog - geprobeerd de Hedsjer jeugd kennis te laten maken met alle facetten van het prachtige carnavalsfeest om er zo voor te zorgen dat dit feest ook over vele jaren nog op Heerl-erheide gevierd zal worden. In één middag kwam daarom als het ware een heel seizoen in vogelvlucht voorbij. Vanaf de proclamatie van de ‘Prins en Prinses  vuër inne daag’ - Prins Tijn I en Prinses Faya I - tot aan het (drop)haringhappen werd een heel seizoen ‘georganiseerd’, inclusief een echte mini-Dames- en Herrensitzung en zelfs een heuse ‘indoor’-optocht! 
 
Naast menig optreden van de Hedsjer jeugd, dans-
groep Jay’s vision, Ummer d’r Letste, KWV De Hei-
debloem, de Prinsekapel van Fanfare St. Joseph en 
dansmarietje Fabiënne, werd de jonge bezoekers 
d.m.v. een quiz op een ludieke manier de betekenis 
van diverse Hedsjer carnavalswoorden bijgebracht. 
Klap op de vuurpijl was een optreden van Fabrizio, 
die bij zijn optreden al snel - op het podium - hulp 
kreeg van de vele jeugdige fans.
 
We bedanken iedereen die vóór- of achter de sch-
ermen zijn of haar medewerking heeft verleend om 
er voor onze jeugd een onvergetelijke dag van te 
maken. 
 
Prins Tijn I en Prinses Faya I hadden de dag van 
hun leven, en wij genoten allemaal met hun mee! 
Een nieuwe traditie is geboren op Heerlerheide en 
we kijken nu al uit naar de tweede editie van deze 
middag, volgend jaar in ons feestelijke 11x11-jarige 
jubileumseizoen....  
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Woord van de voorzitter
 
Wij zijn bijzonder trots om u het tweede Bokkepootje te pre-

senteren. Na de vele complimenten voor de eerste editie 

konden wij natuurlijk niet anders dan hier een vervolg aan te 

geven. Wij zijn onze sponsoren dan ook zeer dankbaar dat 

zij dit mogelijk maken.

 
In 2017 was het Bokkepootje een nieuw fenomeen en in 2018 

hebben wij geprobeerd om wederom iets nieuws te proberen. 

Dit keer hebben wij ons gericht om de vasteloavend voor de 

kinderen op te pakken. Een petit comité binnen de Bokkeriejesj 

heeft het initiatief genomen en op zondag 21 januari jl. was de 

eerste Kingerzitting3 een feit. Mede namens de diverse spon-

tane inschrijvingen en de opzet van de middag kijken wij terug 

op een zeer geslaagd evenement waar wij graag een nieuwe 

traditie van willen maken.

 
In dit Bokkepootje stellen wij de nieuwe heerser van Groeët 

Ghen Heij aan u voor, blikken wij met Ex-Prins Rick I terug op 

zijn seizoen, is er een woord van onze opper, blikken wij terug 

met de Prins van 11 jaar geleden en vertelt de Voorzitter van het 

jubileumcomité 11 x 11 jaar CV De Bokkeriejesj wat de plannen 

zijn om dit unieke jubileum te vieren.

 
Als voorzitter kijk ik uit naar het carnavalsweekend, de optocht 

maar kijk ik ook al terug op een aantal mooi weken die wij al 

gehad hebben. Ik wens iedereen een fantastische carnaval en 

nodig iedereen uit om de evenementen van CV De Bokkeriejesj 

bij te wonen.

 
Met carnavaleske groet,

 Roy Bos, Voorzitter 
CV De Bokkeriejesj
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Veer wunsje de Bokkeriejesj en prins Joris I
eine sjunne vastelaovend

Slagerij Van Melik Heerlerheide
Wannerstraat 3-5
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Van Melik

Sinds 1938



Team 69

Prins Joris 1 als kleine Zorro

Toen begon het lange wachten. De zaal stroomde vol en mijn adjudanten en ik 
moesten ons klaar gaan maken. Ondertussen waren de andere prinsenkandidaten 
al uit de zaal gehaald, maar ook mijn oom Dirk. Dirk wist nog van niets. Pas op het 
moment suprême werd het voor hem duidelijk dat zijn neefje prins was geworden. 
Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Die verbazing en blijdschap ineen was mooi.

Al snel volgde mijn receptie. Via de receptie kwam ik erachter wie mijn collega prinsen 
waren. Maar toch was het mooiste van de receptie het moment dat mijn vriendengroep 
‘team 69’ mij kwam feliciteren. Ze hadden prachtige cadeaus. In hetzelfde weekend 
was ook de Herrensitzung. Ik kan nog steeds niet bevatten wat me daar overkomen 
is. Meegedanst met Boney M, gesjoenkeld met Beppie Kraft en meegezongen met de 
LVK-winnaars van de laatste jaren. Deze dag kan samengevat worden met het woord: 
ONVERGETELIJK.

De foto’s laten zien hoe carnaval zich in mij ontwikkeld heeft van klein naar vorig jaar 
samen met team 69.  

De eerste weken waren al onvergetelijk en zullen altijd in mijn geheugen blijven. Samen 
met u ga ik dit seizoen op een waardige manier vieren. Ik hoop jullie dan ook allemaal 
te zien tijdens de carnavalsevenementen op Heerlerheide en natuurlijk tijdens de 
grote optocht op carvalsmaandag. Ik wens iedereen een geweldige carnaval.

Met carnavaleske groet,

Prins Joris I

Vervolg 

Woord van de Prins



Woord van de opperbok
Wie wordt de nieuwe Hooglustigheid?

In de maand september komt de Prinsencommissie van CV de Bok-keriejesj voor het eerst bij elkaar om een plan te smeden hoe zij een Prins voor het nieuwe carnavals seizoen kunnen strikken en wie van de Prinskandidaten hiervoor in aanmerking komen. 
Uit een vijftal namen wordt gezamenlijk besloten wie voor het komende seizoen de scepter mag gaan zwaaien. Een valstrik wordt besproken en een plan gesmeed de kandidaat lokken. Op een geheime locatie wordt afgesproken en de kandidaat reageert telkens volkomen verrast als hem wordt gevraagd of hij weet wie er voor hem staan. Als hij het woord Prin-sencommissie hoort, begint het te dagen. Na de vraag of hij in het volgen-de seizoen de scepter wilt zwaaien krijgt hij 2x 24 uur bedenktijd en bericht hij de Opper. Bij nee, heeft het gesprek nooit plaatsgevonden en gaat de commissie op zoek naar een nieuwe kandidaat. Bij ja, gaat het balletje rol-len. Een convenant wordt gesloten, afspraken gemaakt voor het aanmeten van gepast kledij bij onze hofleverancier, het maken van de Prinsenfoto bij onze hof- fotograaf, de Prinsensteek en de Prinsenveren worden besteld. 

De “putsj” pins ontwor-
pen en de proclamat-
ierede samengesteld. En 
dan is het maar wachten tot 
de dag van proclamatie, traditie getrouw de eerste zondag in het nieuwe jaar, is aangebroken.
 
De Proclamatie is vooraf door de Prinsencommissie samengesteld met als hoogtepunt het aftellen van 11 naar 0 waarna de nieuwe Hooglustigheid zich bekend maakt voor het publiek. Voor de Prinsencommissie zit het er voorlopig op. De ogen en oren worden gedurende het nieuwe seizoen natuurlijk opengehouden om eventueel nieuwe kandidaten voor het vol-gende seizoen voor te kunnen dragen. 

Pierre Frolichs  
Opper CV de Bokkeriejesj anno 1898  

Er werd me gevraagd om een klein stukje te schrijven over mijn prinsen-

schap en hoe ik dit heb beleefd. Hoe kan ik nou klein schrijven over zoi-

ets groots. Over zo’n bijzonder en mooi jaar wat vele positieve emoties 

oproept als ik erop terugblik. Maar, ik ga mijn best doen!

 
Ik zou u, als lezer, nu precies willen uitleggen hoe het voelt als een jongensdroom werkelijkheid 

wordt. Maar helaas, deze droom is met geen pen precies te beschrijven. Vereerd was ik toen 

ik gevraagd werd om in het jaar 2017-2018 prins te worden van De Bokkeriejesj. Binnen 11 

milliseconde had ik dan ook volmondig ja gezegd.

 
Dan ga je de molen in van zwijgen, foto’s maken en alle andere voorbereiding. Dan kom je op 

het moment van 1 januari, de proclamatie. Zenuwen gieren door je lichaam, en vervolgens 

kwam ik twee maanden lang in de mooiste achtbaan ter wereld te zitten. Hoewel je geleefd 

wordt heb ik alles heel bewust in me op proberen te nemen. Er komt zoveel op je af. De 

recepties, proclamaties, herrenzitsung en alle andere feesten in de weekenden. Daarnaast 

word je bijna 24 uur per dag aangesproken met de vraag hoe dat nu voelt om prins te zijn, 

of felicitaties die aan de lopende band binnen kwamen.

 
Wat mijn prinsenjaar zo bijzonder heeft gemaakt is de band die we hadden met de an-

dere prinsen en prinsessen. Ties, Angelko, Paul, Ger, Manon en Mariëlle. Daarom wil het 

ook niet persé mijn jaar noemen maar meer ons jaar. Vasteloavend vier je samen, en 

dat hebben we gedaan. Niet alleen als prinsen en prinsessen maar met iedereen die 

dit wilde meevieren.

 
De aanloop naar de vasteloavends week. De allerlaatste week om te knallen. Met 

kruk, door een val over confetti, (helaas kan ik er geen spannender verhaal van mak-

en haha), op naar het Heksentreffen. De week is begonnen! Prinsentreffen in Roer-

mond, de scholencarnaval, inhalen van de Blauw Sjuut, het prinsenbal, een confetti 

douche in de optocht van Heerlen en als klap op de vuurpijl; onze eigen optocht 

op het mooie Groeët Ghen Heij! Wat een ervaring, een moment waar je naartoe 

leeft vanaf het eerste moment. Boven op de wagen, handen vol snoep en al die 

verklede mensen langs de kant. In de stromende regen werden we binnen gehaald, en niet alleen 

de regen stroomde maar ook de tranen. Kippenvel als ik daaraan terugdenk. Een memorabel moment. En zoals 

aan alle mooie dingen komt ook aan het prinsenschap een eind. Na een jaar lang alles te hebben gegeven als prins, 

werden op 7 januari j.l. mijn waardigheden als prins afgenomen en heb ik de scepter door mogen geven aan Joris I. 

Op naar een mooi ex-prinsenjaar! 

 
Als veer Vasteloavend Same vieren, zal dizze altieëd blieëve besjtoan! 

Vasteloavend Same! 

Ex-Prins Rick 1 (Mengelers)

Terugblik Ex-prins Rick I
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kom snel kijken in onze zaak en laat u betoveren!



Wie is de erfrechtspecialist?
De Notaris natuurlijk!
U wil deskundig en in 
begrijpelijke taal geïnformeerd 
worden over het erfrecht en 
levenstestamenten ?
Doe uzelf en uw portemonnee 
een plezier en maak een 
afspraak bij de notaris en 
ga niet naar duur betaalde 
tussenpersonen die zich 
etaleren als erfrechtspecialist !

Wij houden regelmatig gratis 
info avonden over deze thema’s, 
waarvoor ik u bij deze van harte 
uitnodig.

Waarom is het zo belangrijk een 
(actueel) testament en een goed 
levenstestament te hebben ? 
Omdat we graag de touwtjes 
in eigen handen willen houden 
en we graag zo min mogelijk 
belasting betalen.

In een levenstestament geeft  
u volmacht aan uw partner 
en/of kinderen of een andere 
vertrouwenspersoon, om uw 
financiële zaken te regelen 
als u hier zelf niet meer toe in 
staat bent door bijvoorbeeld 
dementie, opname in een 
ziekenhuis/verpleegkliniek of 
fysieke beperkingen. 
 
Door een levenstestament 
te maken voorkomt u 
het aanstellen van een 
bewindvoerder door de rechter, 
waardoor u en uw partner en/
of kinderen de touwtjes in 
eigen handen houden! Met 
het levenstestament kunt u 
erfbelasting besparen en de 
bijdrage in het kader van de Wet
langdurige zorg verminderen.
Ook kunt u in het 

levenstestament medische 
wensen opnemen, en wensen 
voor uw levenseinde zoals 
een behandelverbod en een 
euthanasieverklaring. 
Wij adviseren iedereen die 
“Sarah” of “Abraham” heeft 
gezien een levenstestament te 
laten opstellen.

In uw testament legt u vast 
wie uw erfgenamen zijn. 
Voorbeelden van zaken die u
hierin ook kunt regelen:
•  U wilt dat uw erfenis alleen 

voor uw eigen kinderen 
bestemd is. Dan kunt u een 
uitsluitingsclausule laten 
opnemen waarin staat dat uw 
erfgenamen hun erfenis niet 
hoeven te delen met hun (ex-)
partners.

•  U kunt laten vastleggen dat als 

uw partner na uw overlijden 
wordt opgenomen in een 
verzorgingstehuis, hij/zij de 
kindsdelen niet hoeft “op te 
eten”’. 

•  Door een slimme 
rentebepaling in uw 
testament op te nemen, 
betalen uw kinderen straks 
fors minder erfbelasting. 
Ook het betrekken van uw 
kleinkinderen in uw testament 
kan veel erfbelasting 
besparen.

Wij informeren u graag 
nader tijdens een gratis 
gesprek.  Kom ook naar 
onze gratis info-avonden 
over het erfrecht en de 
levenstestamenten.
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GRATIS INFO-AVONDEN 
over erfrecht en het levenstestament

Voor meer informatie en inschrijving zie onze website

notarissen@wolfsknops.nl  |  www.wolfsknopsnotarissen.nl
Tempsplein 25 | Heerlen  |  T: 045 - 571 94 30
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een behandelverbod en een 
euthanasieverklaring. 
Wij adviseren iedereen die 
“Sarah” of “Abraham” heeft 
gezien een levenstestament te 
laten opstellen.

In uw testament legt u vast 
wie uw erfgenamen zijn. 
Voorbeelden van zaken die u
hierin ook kunt regelen:
•  U wilt dat uw erfenis alleen 

voor uw eigen kinderen 
bestemd is. Dan kunt u een 
uitsluitingsclausule laten 
opnemen waarin staat dat uw 
erfgenamen hun erfenis niet 
hoeven te delen met hun (ex-)
partners.

•  U kunt laten vastleggen dat als 

uw partner na uw overlijden 
wordt opgenomen in een 
verzorgingstehuis, hij/zij de 
kindsdelen niet hoeft “op te 
eten”’. 

•  Door een slimme 
rentebepaling in uw 
testament op te nemen, 
betalen uw kinderen straks 
fors minder erfbelasting. 
Ook het betrekken van uw 
kleinkinderen in uw testament 
kan veel erfbelasting 
besparen.

Wij informeren u graag 
nader tijdens een gratis 
gesprek.  Kom ook naar 
onze gratis info-avonden 
over het erfrecht en de 
levenstestamenten.
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Inbreker… 

Of carnavalsvierder? 

Voorkom een kater….. 
Beveilig je huis tegen inbrekers met een inbraakbeveiliging!!!   
Bel voor een vrijblijvend advies 045-5234785 

Cathy’s Smikkelhuis

Keekstraat 37 Heerlen - 
045-5229416

grote friet + 2 frikandellen +
 een beker saus naar keuze 

van €7,50 voor 
5 x €1,11(€5,55) 



Oud-prinses Mariëlle |
“Genieten doe je samen met familie en vrienden”, daar sloot ik mijn 

vorige tekst mee af en wat heb ik mogen genieten vanaf het begin 

van prinses te zijn tot het laatste moment.

Het is dan ook werkelijk niet te beschrijven wat voor een feest het 

is om Prinses te zijn, ik dacht dat ik wel wist wat het in zou houden 

omdat ik het toch wel vaak van dichtbij had meegemaakt maar het is 

nog heel veel meer dan dat! Zoveel gezelligheid, zoveel positiviteit en 

aandacht, hoe bijzonder is dat.

 
Op Dinsdag 7 November j.l. werd ik geïnterviewd 

bij “het uur van de buurt” dat in het teken stond 

van Carnaval. Hierin werd ingegaan op wat 

er bij komt kijken wanneer je als prinses 

gevraagd wordt. Een gezellig moment 

in de Bieb. Enkele dagen later was Oad 

op Nuj in Heerlen waar wij {Prins Rick, 

Prins Angelco en Prinses Marielle 1} 

samen met Stadsprins Ties 1 mochten 

aftellen om het startschot te geven van het 

nieuwe carnavalsseizoen 2017/2018, wat 

een spektakel, een echt kippenvel moment. 

Gevolgd door onze eigen officiële opening op 

11/11 op Ghenheij met de heilige mist vooraf met 

het onvergetelijke stukje tekst dat ik mocht voor lezen!!met daarna 

een gezellige kroegentocht. In de dagen erna hebben wij diversen 

carnavalistische evenementen bezocht met o.a. een schlager-liedjes 

middag bij de Kuus oet Panningen tot een dameszitting in Hoensbroek 

en natuurlijk het ex-prinsenbal op Ghenheij…..en dat allemaal samen 

met mijn Geetjes die stuk voor stuk hun best hebben gedaan om 

er een groots feest van te maken en dat allemaal voor mij, bedankt 

hiervoor, zo lief en dan voel je je ook echt een prinses. Maar wat vliegt 

de tijd als je plezier hebt. nog even wachten en dan mag ik voor mijn 

laatste stukje als prinses gaan.

 
Ik kan bijna niet wachten, ik heb er weer ontzettend veel zin in… 

Op vrijdag 5 Januari gaan wij weer verder met het bezoeken van 

prinsenproclamaties, abdicaties, recepties en zittingen enz. maar op 

zaterdag 3 Februari is het dan voor mij als prinses echt afgelopen……

jammer!

Aan al deze leuke en bijzonder mooi moment in mijn leven komt een 

eind, het heeft mij veel herinneringen gebracht en iets zeer speciaals 

toegevoegd aan mijn leven Ik had het voor geen GOUD willen missen, 

ik ga hier nog vaak op terug kijken en wil daarom dan ook iedereen 

bedanken voor de gezellige tijd en mooie momenten die ik heb mogen 

beleven als Prinses Marielle de 1ste van Ghenheij. 

Prins Carnaval is meer dan alleen feestvieren
In 2007 had ik de eer om de prins van 
CV De Bokkeriejesj te mogen zijn. Een 
geweldige ervaring die niet te om-
schrijven is en waar ik tot op de dag van 
vandaag enorm trots op ben.

Trots omdat ik de 2e prins Mannheims van CV 
De Bokkeriejesj mocht zijn, nadat mijn opa FER 
dat al in de jaren 50 was geweest. Trots omdat 
ik als prins een van de oudste en mooiste 
carnavalsverenigingen van Nederland mocht 
vertegenwoordigen (volgend seizoen 11x11 jaar 
jubileum). Trots omdat ik veel nieuwe mensen 
heb mogen ontmoeten, jong en oud, jongens 
en meisjes, binnen en buiten Heerlerheide. 
Ik heb nieuwe vrienden mogen maken en 
bezoek leuke evenementen, verenigingen en 
mensen waar ik hoogstwaarschijnlijk niet mee 
in aanmerking was gekomen als ik geen lid 
zou zijn geweest van deze mooie vereniging. 
Samen met mijn adjudant Vincent Seelen heb 
ik genoten van een top seizoen.
Carnaval is voor mij meer dan alleen maar feest-

vieren. Uiteraard is plezier hebben de basis, 
maar daarnaast vind ik het geweldig om kinderen 
enthousiast te zien en aan hen een stukje 
cultuur over te brengen. Ik heb het als geweldig 
ervaren hoe kinderen opgaan en dromen over 
prinsen en prinsessen. Ik zal nooit vergeten dat 
in mijn prinsenjaar een jongetje van een jaar of 
7 naar mij toe kwam in het Corneliushuis en 
zijn broodje frikandel met mij kwam delen. Mijn 
wens voor de toekomst is dan ook dat zowel 
scholen alsook ouders hun kinderen (blijven) 
opvoeden met de carnavalstradities. Niet alleen 
feestvieren in de grote feesttenten in de stad 
maar vooral ook deelnemen aan activiteiten in 
het dorp zoals optochten, kindermiddagen en 
de uitroeping van de prins en prinses. De jeugd 
heeft namelijk de toekomst. Geweldig is het ook 
om met senioren carnaval te vieren. Met veel 
plezier en enthousiasme luister ik dan naar de 
verhalen van vroeger. Daarom is het goed dat 
we jaarlijks o.a. Ter Eyck bezoeken. De historie 
leeft voort en moeten we met zijn allen blijven 
voortzetten en bewaken.

Het belangrijkste dat CV De Bokkeriejesj en de 
carnaval op Heerlerheide mij heeft gebracht naast 
de vele plezierige momenten is dat het echt heeft 
bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Tradities in ere houden, iets betekenen voor 
de gemeenschap, respect hebben voor elkaar, 
samenwerken, organiseren en verbinden zijn een 
aantal belangrijke aspecten die centraal staan 
binnen de vereniging. Ik ben trotse ex prins en 
zet mijn betrokkenheid voort als raadslid.
 
Ik wens u een 
geweldig carnavals-
seizoen toe.
 

Ex Prins 
Marcel 
Mannheims

Alaaf!

Jubileumprinses Irene ||
Ik ben Irene Dierx en wordt deze 
zomer 50 jaar jong. Geboren en 
getogen in de Beersdal, maar sinds 18 
jaar woonachtig op de Sjpasseberg 
(Heksenberg).

Ben trotse moeder van 3 kinderen; Ashley, 
Teddy & Sám Smits. Ben ook super trotse oma 
van kleinkind Evi (dochtertje van Ashley). Sinds 
10 jaar mijn steun en toeverlaat Ronald Creuels.

De carnaval is mij met de paplepel ingegoten 
van kleins af aan, door mijn lieve ouders Mia & 
Broer Dierx. Was elk jaar feest en gezelligheid. 

Familie, gezelligheid en feestjes staan bij mij 
hoog in  ’t vaandel genieten van ’t leven.

Ben werkzaam bij Salon Bertin (Kapsalon 
Zorgcentrum Ter Eyck Heerler-heide) dat doe 
ik al jaren met heel veel liefde. Ben ook verder 
werkzaam bij Meander Thuiszorg en sinds 1 
jaar heb ik een eigen strijkservice (Strijkservice 
Parkstad) dus ben een bezig bij.

We gaan er dit jaar samen met 
mijn  adjudante Ashley tevens 
mijn dochter een knallend 
seizoen van maken!

Geête Alaaf!



Optochtnummers
NR NAAM MOTTO CATEGO-

RIE

0 Harmonie St Gerardus Mzk

1 Nico Knol Ich hub d'r leiding Einz

2 AirB&B Vliegen Duo

3/4 C.v. Der Neu Generasie Vuer Zeuke Fikkie Prlw/GrGr

5 Ummer baeter Sjpass in zwats Prlw

6/7 Neet kapot te kriege Auch mit Dees daag houwe veer alles plat Prlw/GrGr

8/9 C.v. zooitje ongeregeld Vier sind neet te stoppe Prlw/GrGr

9 C.v. zooitje ongeregeld Vier sind neet te stoppe GrGr

10 Familiekoor Young Spirit Liefde verandert winter in zomer! GrGr

11 Duo De Twieë Blutsje D'r (koel)piet gieëft kluur aa de historie va Ghen 
Heij Duo

12/13 Cv partypeople Spass en plezeer jè dere keer Prlw/GrGr

14 Komiek Fiasco Get zwaor in der zòrg Einz

15/16 Rennemiger sjpass gaste 1000 en 1 nach....vier make ummer fieës mit veul 
gelach en een en al kluurenprach ! Prlw/KlGr

17/18 Cv de sjtoemelkes Mit spel en plezeer vieren vuur carnaval geer Prlw/GrGr

19/20 Kloep D'r Zeute Troep Spooky BBQ Time Prlw/GrGr

21 Kakmadammen Vier loate gen hei ee poepje ruke! KlGr

22

23

24/25 CV d'r Kromme Sjtek Mit Prins Remi I goan vier door tot de letste noot! Prlw/GrGr

26 V.G. de Bonte Kroam Mit Vasteloavend Zeen Veer Ummer Zoe Sjtols Wie 
Ein Pouw GrGr

27/28 Cv Nog Inne Mit Veere op d'r Kop sjtoomt Nog Inne noa de Top Prlw/GrGr

29/30 Noch ummer gene noam i.s.m 
M.C.C Limbury Roadstars IJstijd Prlw/GrGr

31 Twie flabbese van ut 
Litsjerveld Vier 2 hant dot kop los Duo

32/33 De vogelaers heerlerheide Vasteloavend, après schi of octoberfest op ghen 
heij kluurt dit 't best Prlw/GrGr

34/35 Angesjom Alles angesjom Prlw/GrGr

36/37 Alles Durch éé Alles durch éé zit flink in de penarie , want ze zijn 
zat op safarie! Prlw/GrGr

38 CV Ram Durchee Mit al ós kluëre vuurop, fleure vier alles lekker op KlGr

39 Joost Baggen Nog niet bekend. Einz

40/41 Vg der Partyslammers Vogelverschrikkers Prlw/GrGr

42 C.V. De Beeren Prins Stefan 1e & Jeugdprinses CV

43/44 V.C.Ummer-BlutT Na 1x11jaar steed Ummur BlutT  er gekleurd op Prlw/GrGr

45 Cv veer weite neet wat We zijn jong, we willen gewoon een gezellig tijd 
met elkaar en de rest is bij zaak CV

46 Cv durch een Van jond tot oud samen plezier Prlw

47 Henk vkerkhoff Ik breng de carnaval rond Duo

48 Dat gaat 'm niet worden! Met onze bonte kleuren en een lach maken wij ook 
hier een kluureprach GrGr

49/50 Cv De Kcc'tjes Nog altijd spjass in de viefde klas. Prlw/GrGr

51 De rikkepikkies Op zeuk noa AliBaba GrGr

52/53 Cv gans gek Spanje Prlw/GrGr

54/55 Woabichse Klumkes Kluüre carnaval Prlw/GrGr

56 De spassvinken Vieer  vieren fieesten en lachen in os eige kluure-
pracht Duo

57 Sjpasskiebele Beter 7 vögel in de optoch, dan ine in de kooi KlGr

58 Cv de postbuulen Vol gaaas CV

59 Dames Garde de Boontjes CV

60 C.v.Carboon CV

61 V.C de wappetikies

Ongeacht welke kleur, met de wappetikies heb je 
nooit gezeur! We maken het soms wat bont maar 
dat is juist gezond! Met of zonder bier met ons heb 
je altijd plezier!

GrGr

62

63

64/65 Vriendenkring d'r concurrent Veer drejne  al 33 jaar mit Prlw/GrGr

66/67 Tiroler freunden Mak os nieks oet wie koad ut is, d'r optoch hant 
vur nog noets gemis Prlw/GrGr

68/69 Carnavalsvrung Van Al Bi Jee Veer regiserre d'r optocht va ghen heij mit 
kluureprach Prlw/GrGr

70/71 Vg ummer op het letste 
moment Alice in vasteloavend land Prlw/GrGr

72/73 De Dreumers Vuur gont gekleurd op der weech Prlw/GrGr

74 V.G. De Partyklieren
Veer vieëre fieëst mit een lach éé veer make mit 
os 1x11 joar roed geel éé greun vá Ghen Heij éé 
kluureprach.

GrGr

75/76 V.g altijd zin in een feestje Deze bouwers verbouwen groeet ghen heij in de 
kleuren rood geel en groen Prlw/GrGr

77 CV Nieh Einde Op Nieh Einde sund de pingwings aan de race GrGr

78 Dames van C.V. de Jonge Böck GrGr

79 C.V. de Jonge Böck Prinses Petra I  en Jeugdprinses Romy I CV

80 Alles kump good Met carnaval voelen ons wie een vis in het water GrGr

81 De dupkes Zjwummend door het vasteloavend Duo

82 Vriendenkring toeternietoe Ummer plezeer GrGr

83/84 CV Sjuuf um Drin! Mit de vasteloavend veule vier os wie inne vusj in 
t water Prlw/GrGr

85 De Gekke Sjuppe Club Vieër hubbe ee gokje gewaagd mè sund de kluur 
verloare. GrGr

86 Ummer dr Letste Mit vöâl klûûr sjpass en plezeer is Ummer d'r 
Letste d'r waer GrGr

87/88 JCV `t Pannesjop Vieër fieës en lach, make veur als Vlingers hie op 
Gen Heij de Kluureprach. Prlw/GrGr

89/90 Sjpassvrung MSP Sprookjeskasteel Prlw/GrGr

91/92 C.C. De Beunhazen Sirkes Beunhazen bringt sjtumming en sjpektakel! Prlw/GrGr

93/94 Cv ons honk Veer bringe spanning in de vasteloavend Prlw/GrGr

95/96 CV De laat komers Wie sjoeën oos Venetië is Prlw/GrGr

97/98 Space Bóck
 "Vieër viere fieës mit eine lange nack en inne 
lach, en veer maake al 2 x 11 joar  và Ghen Heij éé 
kluureprach" 

Prlw/KlGr

99 Pierre Vijgen "Nog ummer zoeë GEK wie 'n SJUP Einz

100 Hedsjer Blumkes Mit veul kluur en gelach, hulle vieër os dit joar in 
een bonte verenprach KlGr

101 Fam dierx De  veer geslachten KlGr

102

103

104 De heksenbergse sjpass 
proeme De kluure va de sjpassproeme zi t akelig sjoen GrGr

105 Jachthoorn en Trompetter-
korps Edelweiss Muziek maken tijdens de optocht Mzk

106 D’r Heksenbergse  
Vasteloavends Verein 

Mit muziek, dan en egaal wat veur weer hat 
Sjpasseberg Carnavalsplezeer CV

107 Vriendengroep Heksenberg Bonte kroam KlGr

108/109 Zooitje ongeregeld Es veer maar lol hubbe! Prlw/GrGr

110 WasNieNetjes.nl #ICH OACH KlGr

111 Jordy en Teun Viër bringe sjmaak aan d’r optocht Duo

112 Watdatda Tussche os zit ut neet lekker KlGr

113 VC "De Bepkes" "Vier zeen vuur ein kluur neet te vangen op Ghen 
Heij" KlGr

114 De oude garde "Mit un fieëske en inne lach 
fladderen viër mit kluureprach" KlGr

115 CV Re-Belle Mit ozze klownelach, weert de optoch van Ghen 
Heij inne kluureprach! KlGr

116 Du, ich & de kinger "V'r fiësten, lachen & zint neet te remmen, 
en goan dit joar 't Bokkecircus temmen." GrGr

117 Golden girls Vieër kluure ut ganse joar" KlGr

118 Leerssen-van Dalfsen Blunkes kluëre der vastelaovend op Ghen Heij KlGr

119 Jonk Gelierd D'r vastelaovend op Ghen Heij geuf os laeve kluur KlGr

120

121 Damesgarde de Geete Zing, spring en lach en maak plezeer want de 
Geete zijn d'r weer CV

122 C.V. De Bokkeriejesj Ex-Prins Rick I CV

123 C.V. De Bokkeriejesj Raad CV

124 Team 69 Mit prins Joris as hedsjer vasteloavesbaas, Gief 
Team 69 drie daag vol gaas!! GrGr

125 Koninklijke Fanfare St. Joseph 
Heerlerheide Mzk

126 C.V. De Bokkeriejesj Prins Joris I (Vlek) CV

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

De optocht vertrekt om 13.11 uur!



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

 

 

Schnitzel naar keuze incl 
consumptie 11,11 euro

Corneliusplein 5 

Heerlerheide 

Tel. 045-8508427

Aktie geldig t/m carnaval en consumptie alleen voor bier en/of fris

Aleef Prins Joris 1www.perfectbrandpreventie.nl

Kijk in onze folder voor
onze maandelijkse actie's

Rijnstraat 2
6413 XD heerlen

Telefoon 045-5726921

• Praktijk pakket scooter 5 rijlesuren / 
 1x praktijk examen  Actie 299,-

• Eerste 5 rijlessen (voor beginners) € 150,-
• Rijles pakket 40 rijlesuren / T.T.T. /  

1x praktijkexamen  Actie 1895,-
• Rijles pakket vaste prijs. Voor een vooraf  

afgesproken prijs je rijbewijs. 

‘SAMEN STERK’ all in buffet en drankarrangement
eten en drinken bij u thuis of op het bedrijf 

incl. glaswerk, koelkast,  tapbuffet en statafels.

Compleet verzorgd voor € 19,95 p.p.
Info: t 06 52 04 58 44 of t 06 27 02 73 90
Dit arrangement is vanaf 50 personen all in

ALPHA rijschool    Ganzeweide 169 Heerlen   045-5285300     www.alpharijschool.nl

Tegen inlevering 
van deze advertentie 
Gratis bij je rijles- 

pakket: online theorie 
cursus en 1x theorie  

examen!

Drankenhandel
Beaujean

 

  

 

 

 

 
 

VASTELOAVENDS ZOATERDIG :   
PRINSENBAL OP D’R BOK  VANAAF  20.11 OER VASTELOAVENDS MOANDIG :   
LIVE OPTOCH KIËKE VANAAF 11.11 OER 

Café Zaal d’r Bok is ‘t Vereinslokaal van CV  Carboon en damesgarde de Boontjes 

CARNAVALSTOPPERS

Bourgondische Beenham per kilo € 911

Limburgse Koude Schotel € 511

Superbol Werrem Sjink € 311



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

VASTELOAVEND   SAME!
VASTELOAVEND   SAME!


