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Het Bokke-
pootje

Woord van 
Prins Dennis I
Op het moment van schrijven is het bijna vier weken ge-
leden dat ik uitgeroepen ben als Prins Dennis I van C.V. 
De Bokkeriejesj en mag ik als Hooglustigheid van deze 
prachtige vereniging vooropgaan tijdens het carnavals-
seizoen op Groeët Ghen Heij. Bijna anderhalf jaar heb 
ik samen met mijn vriendin Stephanie en mijn ouders 
toegewerkt en uitgekeken naar dit moment, maar al 
het zwijgen, soms helaas ook een beetje liegen en op 
je woorden letten is het meer dan waard geweest. De 
ontlading en opluchting was enorm toen ik op 1 januari 
jl. op een fantastische wijze ben uitgeroepen als prins 
in een volgepakt Corneliushuis. Inmiddels volgen de 
hoogtepunten zich in rap tempo achterelkaar op en 
neem ik jullie graag mee hoe ik het prinsenschap tot 
nu toe heb ervaren!

In september 2021 werd ik nietsvermoedend mee-
gelokt naar de woning van een van de Raadsleden 

waar mij in de diepste geheim dé vraag werd gesteld. 
Ikzelf was er meteen over uit, maar natuurlijk wilde ik het eerst overleggen met het thuisfront. Bij 

thuiskomst wist mij vriendin Stephanie al direct hoe laat het was en zonder ook maar een woord te hebben gewisseld, had zij al 
lang geschoten dat ze me in de val hadden gelokt. Gelukkig was ook zij, net zoals mijn ouders, meteen enthousiast, waardoor ik 
al vrij snel kon bevestigen dat ik dolgraag prins wou worden. 

Een spannende en leuke tijd brak aan, aangezien veel geregeld moest worden. Echter, we zaten toen nog midden in een pan-
demie en er diende sterk rekening te worden gehouden met het feit dat het carnavalsseizoen niet – of in beperkte mate – kon 
plaatsvinden. Ondanks deze gedachte werden de eerste voorbereidingen opgestart toen in december het nieuws kwam dat er 
dat jaar geen prins zou worden uitgeroepen. Voor mij was dit een zeer treurig bericht, maar terugkijkend naar hoe de situatie 
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Colofon

Woord van Prinses wendy I
Na intensieve gesprekken en voorbereidingen vanaf 
medio vorig jaar om een doorstart te maken met D.G. 
de Geête kunnen we inmiddels stellen dat de doorstart 
geslaagd is. Een vereniging met nieuw elan en een vereni-
ging die met name op zoek is naar verbindingen met alle 
verenigingen op Groeët Gen Heij en daarbuiten. Trots 
ben ik dan ook dat ik Prinses mag zijn van deze mooie 
vereniging. Inmiddels zijn we al enkele weken op pad. 
Op vrijdag 13 november 2022 in een drukbezocht 
Corneliushuis eerst de installatie van de Geête en 
vervolgens na een spannende intro onthuld wor-
den als nieuwe Prinses, jeetje wat een ervaring. 
Niet te veel poes pas maar lekker gewoon en 
simpel kwam ik achter het rode gordijn tevoor-
schijn. Iets waar ik ooit van hoopte dat zou 
gebeuren werd werkelijkheid. Zenuwachtig was 
ik niet (nou ja misschien een beetje), maar wat 
heb ik genoten van dit moment. Voor sommige 
verrassend en voor sommige niet. 

De daaropvolgende weken vonden er een aantal re-
cepties en proclamaties plaats bij verenigingen die 
we samen met de Bokkeriejesj hebben bezocht. En 
dan op 1 januari de proclamatie van Prins Dennis 
I. Altijd spannend , vooral voor mij, met wie mag ik 
dit jaar samen op Groeët Gen Heij met de scepter 
zwaaien? Met wie mag ik samen de polonaise 
lopen? We kenden elkaar niet maar de klik is er wel. Samen 
met Dennis heb ik al een aantal mooie momenten mogen 
delen. Er zullen er nog een groot aantal gaan volgen. 
> Lees verder op pagina 11

Eindelijk!!!!!

Een nieuwe prins, een nieuwe raadswagen, de Geête die 

een doorstart hebben gemaakt en dan ook nog de Hedsjer 

Oavend terug op de vasteloavendsagenda. Bij mijn verkie-

zing tot voorzitter was dit een van de doelstellingen die 

ik had aangegeven. Ik ben er dan ook ontzettend trots op 

dat een aantal mannen, onder aanvoering van Ivo Wijnen, 

het voor elkaar hebben gekregen om deze oavend weer te 

organiseren. 

Al met al denk ik dat wij op deze manier uitstekend uit het 

corona-tijdperk zijn gekomen. En wat hebben wij overge-

houden aan dit tijdperk…. Een hele mooie invulling van de 

carnavalszaterdag en dan met name het vasteloavends-

programma in de middag op het Corneliusplein. Een initia-

tief dat vorig jaar spontaan is ontstaan en dat een succes 

bleek te zijn. Vandaar dat ook dit evenement dit jaar weer 

terug is op de agenda en daar zijn wij super blij mee. Nu 

maar hopen dat het weer een beetje meespeelt!

Kijkend naar het lopende seizoen dan is er al veel 

gebeurd, een gezamenlijke opening op 11/11, de 

prinsenproclamatie, herrensitzung, dameszit-

ting en zeker niet te vergeten de zeer drukbe-

zochte en geweldige Kingerzitting.  

Laat dit alles een voorbode zijn voor een 

geweldig carnavalsweekend. Graag wil ik dan 

ook alle carnavalsvierders, wagenbouwers, op-

tochtlopers, verenigingen en particulieren een 

fantastisch mooi carnavalsweekend toe wensen 

in de hoop iedereen te mogen zien tijdens een van 

de carnavalsdagen op Groeët Ghen Heij!

Met carnavaleske groet, 

Roy Bos, Voorzitter

KINDEROPTOCHT + 
 HEDSJER BOETEZITTING
Zaterdag 18-2-2023, 
Start kinderoptocht 13.11 uur,
aansluitend Boetezitting op het Corneliusplein

PRINSENBAL
Zaterdag 18-2-2023 vanaf 20.11 uur 
Cafe Zaal D‛r Bok m.m.v.DJ Dirndl en Henk & Ton

OPTOCHT + BAL
Maandag 20-2-2023 
vanaf 13.11 uur, Corneliushuis

MUZIKALE HEDSJER BINGO
Dinsdag 21-2-2023 
vanaf 14.00 uur, Cafe D‛r Bok

ADIEU VASTELOAVEND
Dinsdag 21-2-2023 
vanaf 19.11 uur, Cafe De Bolle 
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Woord van de voorzitter



Bel voor een gratis
waardebepaling 
van uw woning Op zoek naar 

uw droomhuis 
in Parkstad?

Veer wunsje uch alleneij 
unne fantastische Vasteloavend

 TOT CARNAVAL ELKE
ZONDAG GEOPEND!
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

SCHELSBERG 88, HEERLEN
045 572 1124

ELKE DONDERDAG

VAN
KOOPAVOND

NOG MEER 
KOOPAVONDEN! 

19 JANUARI T/M 16 FEBRUARI

DINSDAG 14 FEBRUARI TOT 20.00 UUR
WOENSDAG 15 FEBRUARI TOT 20.00 UUR
DONDERDAG 16 FEBRUARI TOT 21.00 UUR

WWW.HENDRIKSMODEHEERLEN.NL 

• Glaswassen

• Tapijtreiniging

• Industriereiniging

• Brand- en roetreiniging

• Waterschades

• Periodiek onderhoud

 

SCHOONMAAKBEDRIJF 
BEAU GRO CLEANING BV

Ganzeweide 156a
6413 GJ Heerlen
T  045 52 30 061
T 06 40 88 99 85
beau.gro.cleaning@home.nl

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



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.

Groeët Genhei 14, Heerlencorneliushuis.nl

FEESTEN

VERGADEREN

PARTIJEN

VERENIGINGEN

BRUILOFTEN

KOFFIETAFELS

WIJ FELICITEREN

PRINS DENNIS 1
VAN DE BOKKERIEJESJ

045 521 3880



toen was ben ik blij dat dit besluit is genomen, aangezien 
met de toen geldende restricties niet gesproken kon 
worden over een volwaardig carnavalsseizoen.

Dit hield in dat het hele plan een jaar werd opgescho-
ven en in november 2022 zijn we weer begonnen met de 
voorbereidingen op het nieuwe carnavalsseizoen. Geluk-
kig zijn de maatregelen en restricties de afgelopen jaren 
afgenomen, waardoor carnaval weer als vanouds gevierd 
kan worden. Mijn adjudanten Jean-Paul en Sjors heb ik 
in november 2022 verrast met de vraag of zij me dit car-
navalsseizoen wilden bijstaan. Gelukkig zeiden beide 
kanjers direct volmondig ‘ja’ en hebben we samen al veel 
mooie momenten beleeft. De maanden november en de-
cember waren spannend maar ook hectisch, aangezien 
Stephanie en ik ook midden in een verbouwing zaten. 
Het aanmeten van het pak, het maken van de foto’s en 
het uitzoeken van de adjudantenpakken, alles moest in 
het geheim worden gedaan. De voorpret alleen al was 
fantastisch, maar steeds meer kreeg ik de drang om het 
van de daken te schreeuwen en was ik het zwijgen en de 
leugentjes om bestwil beu. 

Een groot voetballer zei ooit: “Elk nadeel heb zijn voor-
deel”. Terugkijkend naar de situatie is deze uitspraak ook 
op dit verhaal van toepassing, aangezien afgelopen jaar 
Damesgarde De Geëte een doorstart hebben gemaakt, 
waardoor ik dit jaar niet alleen de Hedsjervasteloav-
endskar hoeft te trekken, maar dit samen mag doen 
met Prinses Wendy I. Daarnaast is afgelopen jaar ook 
besloten om de Hedsjeroavend nieuw leven in te blazen; 

een evenement dat vorig jaar nog niet op het pro-
gramma stond.  

Het weekend na mijn uitroeping stond onder 
andere mijn eigen receptie op het programma. 
Het was schitterend om te zien hoeveel mensen, 
vrienden en verenigingen hierop zijn afgekomen! Het 
was een hele eer om de vele handen te schudden en de 
felicitaties in ontvangst te nemen. Op zondag stond een 
van de mooiste dagen van het jaar op het programma: 
de Herrenzitsung! Al vele jaren heb ik in de zaal gezeten 
afvragend hoe het zou zijn om aan de andere kant van de 
zaal te zitten. Dit jaar was het eindelijk zo ver en mocht 
ik plaatsnemen op het podium. Het was prachtig om te 
zien hoe iedereen zich amuseerde en genoot van de arti-
esten die deze dag hebben opgetreden. Voor mij is dit nu 
al een van de hoogtepunten in mijn seizoen! Natuurlijk 
organiseert Groeët Ghen Heij ook een dameszitting, 
waar C.V. de Bokkeriejesj aan het einde van de middag de 
zaal betreedt. Ook dit staat nu al bovenaan mijn lijst van 
hoogtepunten! Daarnaast hebben we met C.V. de Bok-
keriejesj ook al veel recepties en proclamaties bezocht 
om de andere Hooglustigheden te feliciteren. Het is mooi 
om met de Raad door Parkstad en omstreken te reizen 
om al deze festiviteiten te bezoeken. 

We zitten momenteel midden in het carnavalsseizoen en 
ik heb al veel mooie en speciale momenten meegemaakt, 
maar er ligt gelukkig nog een hele maand met mooie 
evenementen in het verschiet. De agenda is ieder week-
end bomvol en het prinsenschap voelt soms 

als een vorm van topsport, maar het is een geweldige 
ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Per-
soonlijk kijk ik erg uit naar de Hedsjeroavend die geluk-
kig weer op de Hedsjercarnavalsagenda staat, maar 
natuurlijk kijk ik ook erg uit naar de kindermiddag, het 
bezoek aan de scholen en de groeëte carnavalsoptocht 
op Groeët Ghen Heij. Eigenlijk bestaat ieder weekend uit 
hoogtepunten en geniet ik volop van iedere minuut van 
mijn prinsenschap.

Hopelijk mag ik alle lezers en andere carnavalisten be-
groeten op al de activiteiten die er nog gaan komen en 
maken we er met z’n allen een onvergetelijke vasteloav-
end van!

Met een carnavalistische groet 

en een dikke alaaf, 

Prins Dennis 1

Vervolg Woord van de Prins

Vasteloavendsgekke van Groeët Ghen Heij, 
Wat was dit een fantastisch avontuur! Een avontuur wat ik nooit had willen missen en zo weer over zou doen. En dit dan ook nog eens 3 jaar mogen mee maken...wie had dat verwacht! Wat een unicum. 

Ik was natuurlijk totaal verrast en behoorlijk geschrokken dat de heren van de prinsencommissie ineens voor mijn neus stonden. Op weg naar wat ik dacht dat het een bespreking over nieuwe leer-lingen bij een vereniging in Voerendaal was, viel ik totaal in shock en vol verwondering, letterlijk de kamer binnen. Prins Colin I op Groeët Ghen Heij? Daar had ik nou nog nooit over nagedacht. To-taal verwonderd en zonder eigenlijk goed erover te kunnen sparren moest ik diezelfde nacht nog met de heren van Wir Sind SPITZE! de bus in richting Oostenrijk. Na stiekeme telefoontjes tijdens het tanken, en de telefoon fulltime aan de lader om te kunnen What-sappen had ik mijn beslissing gemaakt. Ik ging het NIET doen. De voorzitter snapte het, en op het moment dat ik de telefoon ophing had ik al spijt. Ik wist dan ook niet hoe snel ik terug moest bellen om te vragen of er al iets anders in werking gezet was. Dat was gelukkig niet zo! Ik kreeg nog 48 uur extra bedenktijd om er thuis nog eens rustig over te praten, en die bedenktijd heb ik dan ook ruimschoots nodig gehad, maar wat ben ik blij dat ik uiteindelijk toch JA heb gezegd! 

De voorpret begint en je stapt in een achtbaan die steeds harder gaat naarmate je uitroeping nadert. Nog lekker even een optreden geven de laatste twee uur voor je uitroeping gaf in mijn geval heel veel rust. En toen was het zo ver! 

Uitgeroepen op 5 januari 2020 en vanaf hier heeft het feest mogen beginnen. Ik wist op dat moment nog niet goed wat me te wachten stond, maar ik had er enorm veel zin in en was er helemaal klaar voor. Enorm veel mooie receptie’s, proclamaties en feestavonden mogen meemaken met C.v. de Bokkeriejesj en mijn 4 fantastische adjudanten. Avonden waar je nu als ex-prins terug komt en merkt dat je ontzettend veel nieuwe en leuke mensen hebt mogen leren kennen in je prinsenjaar. Hoogtepunten in een prinsenjaar kun je 

niet opnoemen. Een prinsenjaar beleef je, en je kunt dan ook al-leen maar meer genieten als je als ex-prins alles nogmaals op een afstandje mag meemaken. En hoe mooi zijn dan onze eigen activ-iteiten op Groeët Ghen Heij. Daar mogen we met zijn allen toch super trots op zijn. Een woord van dank aan alle organisaties die ervoor zorgen dat carnaval op Groeët Ghen Heij jaar in jaar uit zo’n ontzettend groot succes is, waar mensen van ver buiten ons dor-pje zelfs nog op af komen. Denk aan onze Proclamatie, Receptie, Herrensitzung, Damessitzung, Kindercarnaval, Prinsenbal en de Ex-prinsenavond. En natuurlijk niet te vergeten onze toppers van Café d’r Bok en de Bolle. Gedurende vele weekenden waren zij onze woonkamer en zorgden ervoor dat de innerlijke mens goed verwend werd. John, Mir en Johan, jullie zijn toppers! Daarnaast ook blij met alle mensen om mij heen die hier mede voor gezorgd hebben. 

Ik wil graag iedereen bedanken die samen met mij hier een prachtig seizoen van hebben gemaakt. Dankbaar voor de steun die ik het hele seizoen heb gekregen van mijn vriendin Kiki, mijn (schoon)familie, vrienden en mijn vrienden van de Raad van 11 van C.v. de Bokkeriejesj. Dat zal ik nooit vergeten! Nog een speciaal bedankje aan mijn adjudanten die altijd voor mij klaar stonden, met me mee lachten, en nooit zeurden als ik weer eens persé een extra polo-naise moest lopen. Zonder deze toppers had ik er niet zo goed kun-nen staan. Bedankt Richard, Marcel, Math en Sander! Ik heb een ongelofelijke mooie tijd mogen beleven en wens Prins Dennis I en de heersers na hem, een net zo’n mooie en onvergetelijke tijd toe! Ik mag me nu voor altijd lid noemen van een fantastische groep mannen die mij voor zijn gegaan, en elk er op hun eigen manier een fantastisch seizoen van hebben gemaakt. 

Ik sluit graag af met een dank aan iedereen van Groeët Ghen Heij. Een carnavalsdorp waar we met zijn allen trots op mogen zijn! En ik ben er van overtuigd dat we met zo’n toppers als Prins Dennis I en Prinses Wendy I er ook dit jaar weer een onvergetelijke carnaval van gaan maken! 

Alaaf!
Ex-prins Colin I (2020)

Leef vasteloavesgekke,

5



DEGENS 
EIEREN

Stichting Wijkbeheer Carisven, Café De Bolle, Technisch Buro Vlek, Wijnen Autoschade, EP Zijlstra, Café De Braadharing, 
Leenen Vastgoed, Schadenet Koenen, Event Builders, Autosport Brouns, Drukkerij Grachten, Café D’r Klinge, Klussenbedrijf 
Hulshof, Café Heksenberg, Brasserie Leef, Friture Holka, Prima Heerlerheide, Friture Heerlerheide, VT Vapers en Knibbeler

C.V. De Bokkeriesj bedankt alle 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



HÉT GRATIS HUIS AAN HUIS BLAD 
OVER O.A. WONEN, ZORG, ONDERWIJS, 

MOBILITEIT EN LIFESTYLE IN HÉÉL 
PARKSTAD EN OMSTREKEN

MADE BY WWW.RANDALESSER.NL 
Dennis I
    Gefeliciteerd

www.ha-zus.nl

www.smaakenvermaakheerlen.nlwww.krommetoeter.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

 

 

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

Adres
Catering
Ganzeweide 227
6413 GE Heerlen

Broodjes
Wannerstraat 1
6413 EV Heerlen

Contact
info@pederocatering.nl
www.pederocatering.nl

+31 652 045 844 (catering)
+31 455 222 333 (catering)

Openingstijden
Broodjeszaak

maandag t/m zaterdag
09:00 - 17:00 uur

Bestellingen 
045-5216940



ISLMARKETING.NL   |    OLIEMOLENSTRAAT 60, HEERLEN

Sjoene Vastelaovend

Vergelijk uw autoverzekering 
op onze website 

of bel voor een afspraak

Schelsberg 132, 6413 AG Heerlen

Telefoon : (045) 572 18 66
Whatsapp : (062) 324 91 30

Internet :      www.jacstel.nl
E-mail :      info@jacstel.nl

EurohandelEurohandel
voor uw tuinvoor uw tuinalles

alles

Bezoek onze website
eurohandel.nl

Ma t/m Vr: 9.00 - 17.00 uur
Za: 9.00 - 16.00 uur

Rennemigerveldweg 70a
6413 BP Heerlen

info@eurohandel.nl
+31 45 572 97 10

Drukfouten
 en prijzen onder 

voorbehoud

36,95

24,50
pm2

Luxury TopLine Luxury TopLine 
Graphite, CopperGraphite, Copper

en Blacken Black
60 x 60 x 5 cm60 x 60 x 5 cm

Luxury TopLine Luxury TopLine 
Nero en GrigioNero en Grigio
60 x 60 x 5 cm60 x 60 x 5 cm

36,95

24,50
pm2

10% Extra Korting op tuinhuizen uit voorraad!

Keramische tegelKeramische tegel
Banyuls Banyuls 

Sur Mer GrigioSur Mer Grigio
40 x 80 x 3 cm40 x 80 x 3 cm

( 2e keus) ( 2e keus) 

66,00

34,95
pm2

Massief 
3 cm dik

Natuursteen Blauwsteen
Vijverrand Blue  Moon Linea
dubbel gezoet met facet

100 x 15 x 3 cm  € 20,-
100 x 20 x 3 cm  € 22,50

100 x 25 x 3 cm  € 26,50

100 x 30 x 3 cm  € 30,50

100 x 35 x 3 cm  € 32,50

100 x 40 x 3 cm  € 36,50

Vroege vogels 
vangen de dikste wormen

Tuinhuis Puth Tuinhuis Puth 
195 x250 cm 195 x250 cm 28 mm

1099,-
1359,-- 1.565,--

1.379,-

Overkapping Eupen 1Overkapping Eupen 1
295 x 295 cm 295 x 295 cm 28 mm

2.439,-

2.229,-

Tuinhuis Maastricht Tuinhuis Maastricht 
398 x 248 cm 398 x 248 cm 28 mm

2.599,-

2.389,-

TuinhuisTuinhuis Colmont  Colmont 
490 x 295 cm 490 x 295 cm 28 mm

3.179,-

2.939,-

TuinhuisTuinhuis Brunssum  Brunssum 
620 x 290 cm 620 x 290 cm 28 mm

3.429,-

3.179,-

Tuinhuis Born 2 plus Tuinhuis Born 2 plus 
780 x 295 cm 780 x 295 cm 28 mm

Keramische tegelKeramische tegel
DieppeDieppe

40 x 80 x 3 cm40 x 80 x 3 cm
( 2e keus) ( 2e keus) 

66,00

34,95
pm2

Massief 
3 cm dik

Veel aanbiedingen in beton- en keramische tegels

Keramische tegelKeramische tegel
Concrete look Concrete look 

2.0 grey2.0 grey
60 x 60 x 2 cm60 x 60 x 2 cm

( 2e keus) ( 2e keus) 

45,00

27,50
pm2

Diverse aanbiedingen op onze geheel vernieuwde houtafdeling

Hout/beton Hout/beton 
schuttingschutting
gecoatgecoat

99,95
pm1

Diverse aanbiedingen op onze geheel vernieuwde houtafdeling

15,95 
per st.

DouglasDouglas
zweeds rabatzweeds rabat
1 zijde geschaafd, 1 zijde geschaafd, 
1 zijde fijnbezaagd1 zijde fijnbezaagd
1,0-2,1 x16,5 x 300 cm1,0-2,1 x16,5 x 300 cm

11,95 
per st.

Douglas PalenDouglas Palen
fijnbezaagdfijnbezaagd

59,- per st.

45,- per st.

12 x 12 x 300 cm12 x 12 x 300 cm

12 x 12 x 400 cm12 x 12 x 400 cm

DouglasDouglas
vlonderplankenvlonderplanken
2,8 x 14,5 x 300 cm2,8 x 14,5 x 300 cm

13,85
per st. 89,- per st.

Jumbo tuinschermJumbo tuinscherm
geïmpregneerdgeïmpregneerd
180x180 cm180x180 cm
19 planks 15 mm19 planks 15 mm

1,0-2,1 x16,5 x 400 cm1,0-2,1 x16,5 x 400 cm

114,95
per st.

Douglas poort Douglas poort 
100x180 cm 100x180 cm 
op metalen frameop metalen frame
Incl. duim en heng Incl. duim en heng 
excl slotexcl slot

989,-
met 10% extra korting

1240,-
met 10% extra korting

2006,-
met 10% extra korting

2150,-
met 10% extra korting

2645,-
met 10% extra korting

2860,-
met 10% extra korting

 

 

 

 

 

 

 
 

VASTELOAVENDS ZOATERDIG :   
PRINSENBAL OP D’R BOK  VANAAF  20.11 OER 
mit DJ DIRNDL en HENK & TON  
 

 
VASTELOAVENDS MOANDIG :   
LIVE OPTOCH KIËKE VANAAF 11.11 OER 
 

 
VASTELOAVENDSDIENSDIG 14.00 OER: 
* MUZIALE VASTELOAVENDSBINGO VUER JONG EN OUD 
* ADIEU VASTELOAVEND VANAAF 20.11 UUR 
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Het begon allemaal op een doodnormale werkdag bij mijn 
toenmalige werkgever Van der Valk Hotel Heerlen. Mijn 
leidinggevende Leo Grolleman (hij zat in het complot) 
vroeg me even wat drank naar de vergaderzaal te brengen. 
Natuurlijk geen abnormale handeling voor een medewer-
ker bediening. Nietsvermoedend liep ik binnen. Ik zag hier 
enkel bekende gezichten, maar een lampje ging er echt 
nog niet branden. Ik voorzag eenieder van een drankje, 
maar er was 1 biertje teveel. Maar goed zei ik, met de 
heren van de carnavalsvereniging voor me zal dat geen 
enkel probleem zijn.
Toenmalig voorzitter André Wijnen zei: Drink deze lekker 
zelf op, waarop ik antwoorde dat dat niet toegestaan 
was tijdens werktijd en dat ik weer snel door moest. 
Vervolgens werd me medegedeeld door de heren van 
de prinsencomissie dan mijn werkdag erop zat en dat ik 
er even bij kon komen zitten. Dit geloofde ik natuurlijk 
niet, waarop ik wilde weglopen. Na het antwoord van Leo 
Grolleman die zei, het is toch rustig blijf maar gewoon hier 
ging er nog geen lampje branden. Je hoopt het natuurlijk 
wel, maar ik dacht bij mezelf, nee dat gaan ze echt niet 
vragen ik ben ik ben pas 19 jaar en veel te jong. Maar toch 
kwam de vraag. Ik kan u verzekeren, de 2x 24 uur bedenk-
tijd heb ik niet nodig gehad! Waaauw… Ik werd prins Rik I 
Van C.V. de Bokkeriejesj!

Ik herinner het allemaal nog zo goed. Het lijkt soms alsof 
het gisteren was. Inmiddels zijn we ruim 12 jaar en inmid-
dels 10 prinsen verder. Maar wat een feestje was het op 
Groeët Ghen Heij in 2011. 

Mijn proclamatie vond plaats op zondag 2 januari, aan-
sluitend aan de Hedjser middag. De hele dag in een zaal 
zitten en het gevoel hebben dat iedereen denkt te weten 
dat jij de nieuwe prins wordt, wat een spanning bracht dat 
met zich mee. 

Vanaf de proclamatie zat ik op een wolk en genoot ik sa-
men met mijn “Adje” Timo Dekkers (alias de consjers) van 
alles wat er op de planning stond. Of het een proclamatie 
of receptie was bij een andere vereniging, een carnavals-
viering in Ter Eyck of bij Mondriaan, het bezoeken van 
sponsoren of basisscholen óf één van onze vele eigen 
activiteiten. Mijn seizoen kende enkel hoogtepunten. Met 
als kers op de taart natuur de fantastische optocht op os 
Groeët Ghen Heij op maandag 7 maart 2011.

Ik heb er gigantisch van genoten en ben super trots dat ik 
prins ben geweest bij deze geweldige vereniging! 

Alaaf, en inne sjunne 
vastelaovend saame!

‘Herinnering veur ut laeve!’...

Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij is opgericht in 2020 met als doel de car-

naval op Groeët Ghen Hei te promoten en om zo het carnavalsstokje door te geven aan 

onze jeugd. In nauwe samenwerking met Gemeente Heerlen, de lokale basisscholen, 

verenigingen en ondernemers die dit initiatief een warm hart toedragen, wordt er 

een keur aan carnavalsevenementen en activiteiten georganiseerd. Zo krijgt bijvoor-

beeld elke lesgroep op de medewerkende basisscholen een op de betreffende groep 

toegesneden educatiepakket aangereikt, met behulp waarvan op een speelse manier 

wordt uitgelegd wat carnaval inhoudt en onder andere betekent in Heerlerheide. Een 

van de hoogtepunten is het bezoek aan de carnavalsloods, waar de nieuwe optocht-

wagens worden gebouwd en waar de jeugd een kijkje achter de schermen mag nemen.

Activiteiten
Kindermiddag
Daarnaast organiseert SJCGGH een aantal evenementen, zoals de jaarlijkse 

kindermiddag waarbij er - naast het uitroepen van een Prins en Prinses “Vuër Inne 

Daag” - in één dag een heel carnavalsseizoen langskomt. Dit jaar hadden Prins Dex 

I en Prinses Summer I de eer om de hele dag voorop te gaan in de feestelijkheden, 

waarbij in een bomvol Corneliushuis ook vele bevriende Jeugdcarnavalsverenigin-

gen aanwezig waren, naast vele lokale en regionale artiesten. 

Hedsjer Boetezitting
Na het enthousiasme van afgelopen jaar zal op carnavalszaterdag 18 februari, i.s.m. 

met CV De Bokkeriejesj, op het Corneliusplein de Hedsjer “Boetezitting” plaatsvin-

den. 
Na de Kinderoptocht die om 13:11 uur door de straten van Heerlerheide trekt, 

feesten we door met een aantal optredens en maken we er één groot en gezellig 

carnavalsfeest van.

 

Wat dacht je van o.a.:
• DJ Mathijs Gulpers • Ummer d´r Letste

• Dave van Ewijk • Bokkie en Bolle

• Patrick Pesch • Joy Blijdenstein

• D´r Dustin
• En als “special guest” LUNA, de Nederlandse winnares van het Jr. Songfestival 

die Nederland vertegenwoordigde op het Jr. Songfestival in Armenië.

(artiesten onder voorbehoud)

De entree is gratis en op het plein is er een hapje en drankje verkrijgbaar voor de 

bezoekers.
(Deze middag is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Winkeliersvereniging Heerlerheide)

 
Muzikale Hedsjer Bingo
Op dinsdag 18 februari wordt de carnaval om 14:00 uur bij Café Zaal d’r Bok afge-

sloten met een Muzikale Carnavalsbingo voor “jong” en “oud”. In gecombineerde 

teams zal er bingo gespeeld worden maar dan met een mix van huidige bekende 

carnavalsnummers en bekende “wit se noch”….Hedsjer sjlagers. Samen maken we 

er een leuke middag van met optredens van diverse artiesten. Meer info volgt bin-

nenkort! 

Ga voor meer info naar onze website www.kindercarnavalheerlerheide.nl of de 

Facebookpagina van Stichting Jeugsdcarnaval Groeët Ghen Heij.

(Enkele evenementen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van “Frisse Wind)

Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij
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Trots op onze gewaardeerde collega, 
prins Dennis I !!

 
Basic Pharma wenst iedereen 

fijne carnavalsdagen toe!

F. Combach
Kampstraat 50 I 6413 EE Heerlen
T 06 216 585 36
info@denok.nl www.denok.nl

Taxi Ruijters: ook voor 
uw CZ ziekenvervoer.

www.taxiruijters.nl
 

WIJ ZORGEN ERVOOR 
DAT JIJ JE VEILIG VOELT
OOK TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN

WWW. INTERGARDE.NL

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

PLUS Linssen 
feliciteert 
Prins Dennis I 
en wenst 
iedereen
een mooi  
seizoen! 

Autorijschool
René Vrolings
Mobiel 06 41 572 110

Anjelierstraat 26c
6414 EV Heerlen
www.rijschoolvrolings.nl
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We zijn nog met een klein aantal dames en niet altijd kan 
iedereen mee op pad maar dat maakt het niet minder 
gezellig. Samen proberen we ons weer op de kaart te zetten. 
Naar mijn idee lukt dat aardig. We zijn op zoek naar vernieu-
wing. Zoals op vrijdag 13 januari 2023 een drukbezochte 
receptie wat nieuw is binnen de damesgarde, met een 
spetterend optreden van Tiroler Ohne Berge. Ook dit was 
nooit eerder op deze manier georganiseerd. Het was een 
drukbezochte avond. Zo veel mensen die de moeite hebben 
genomen om mij te komen feliciteren. Prachtig waarvoor 
mijn dank.
We hebben een bezoek gebracht aan het tiende riek. 
Mensen met een beperking zo zien genieten van het car-
navalsfeest dan geniet ik net zo hard mee. Vervolgens een 
knotsgekke dameszitting op zondag 22-01-2023. Weer een 
dag om nooit te vergeten. Hedsjer Jonge hebben hier hard 
aan gewerkt en er een prachtige dag van gemaakt. Mijn 
dank hiervoor!
Het zijn drukke weekenden maar ik krijg er veel positieve 
energie van. Ieder moment probeer ik te genieten van alles 
wat er gebeurd. De agenda staat nog aardig gevuld tot 
het grote carnavalsfeest gaat beginnen. Zoals een bezoek 
aan Ter Eyck en de carnavalsavond bij Groene Ster waar ik 
samen met mijn gezin het hele jaar veel tijd doorbreng. 
We gaan de Hedsjer Oavend weer meemaken op Gen Heij. 
Iets wat een lange tijd is weggeweest. Ik hoor in de wandel-
gangen dat er ontzettend veel inschrijvingen zijn dus dat 
belooft wat! 
Vrijdag 17 februari zullen wij de basisscholen gaan be-
zoeken, ook hier kijk ik enorm naar uit. Uiteindelijk heeft 
de jeugd te toekomst en zullen wij hen moeten leren hoe 

vasteloavend wordt gevierd. En dan als 
hoogtepunt de optocht. Ik zal het zelf 
moeten gaan ervaren maar mensen die 
het hebben meegemaakt zeggen dat dit 
echt het hoogtepunt van alles gaat zijn. Ik 
zal het allemaal op me af laten komen en 
proberen te genieten zoals ik tot nu al van alles en iedereen 
om mij geniet.

Laten we er 
samen een
mooi feest 
van maken. 

Vasteloavend 
vier je samen!

Vervolg Woord van prinses Wendy I

In 1989 kwam Jean Koch met het idee om samen met vrienden en familie een carnavalsgroep op te richten. Jean was al jaren car-navalsliefhebber en wilde zijn passie voor carnaval graag delen met zijn vrienden en familie. Er ontstond een gemixte groep van mensen die zich de Carnavalsvrung Van Al Bi Jee noemde. 
Het doel was om samen met een fijne groep mensen het car-navalsfeest nog uitgebreider te gaan vieren en drie optochten binnen Parkstad te gaan lopen. Zonder twijfel werden dit de optochten van Heerlen, Landgraaf en Heerleheide. 

Het eerste jaar werd een Opel Blitz aangeschaft en op deze vrachtwagen werd de eerste carnavalswagen gebouwd. Het thema van 1989 was Mexico City met een grote Speedy Gonza-les boven op de wagen. Het eerste jaar was een groot succes en de Opel Blitz werd ingeruild voor een plateauwagen. 
De eerste jaren bouwde de groep vanuit een garage en stond de wagen onder een zelfgebouwde tent van steigerbuizen. Na een aantal jaar mochten zij gaan bouwen in een carnaval-sloods. Vanuit deze loods zijn verschillende wagens de revue gepasseerd. Een van de hoogtepunten was in 1997. Dat jaar hadden zij een wagen met een grote familieschommel en wip. Deze prachtige wagen gaf de groep niet alleen veel plezier maar zorgde er ook voor dat zij in alle drie de optochten de eerste prijs wonnen.  

Denny Storms, een van de meeste fanatieke bouwers van deze groep meldde zich in het jaar 2000 bij Jean. Denny wilde namelijk graag carnavalswagens leren bou-wen. Sinds 2000 is Denny samen met Jean het creatieve brein achter elke wagen. 

Het uitzoeken van nieuwe thema’s en het bedenken van zo’n wagen is een prachtig proces. Een carnavalswagen ontstaat vanuit een constructie die bestaat uit staal, hout en piepschuim. Deze constructie wordt vervolgens beplakt met papier-maché. Als laatste wordt de wagen geverfd en geairbrusht.  

De mannen zetten zich voornamelijk in voor het bouwen van de wagen en de vrouwen gaan aan de slag met het bedenken van bijpassende pakjes. Dankzij verschillende naaisters loopt de groep al jaren in prachtige creaties. Elk lid helpt, op zijn ei-gen manier, actief mee om ervoor te zorgen dat de drie dagen carnaval optimaal gevierd kunnen worden. 

Het is uniek dat deze groep al 33 jaar bestaat waarvan de meeste leden al heel wat jaren lid zijn. Er zijn zelfs een aantal leden die al 33 jaar trouw lid. Bijzonder om te zien bij deze groep is dat de liefde voor carnaval ook aan de kinderen is door gegeven. Zij lopen al van kleins af aan mee en zijn inmid-dels zelf volwassen. 

In 2022 bestond de carnavalsgroep officieel 3 x 11 jaar. Het vieren van dit jubileum hebben zij echter een jaar moeten uit-stellen. Dit jaar pakken ze het groots aan. In het verleden won de groep verschillende prijzen voor hun prachtige wagens. Om terug te blikken op al deze mooie creaties is hun thema van dit jaar ‘’Al 33 joar doa veer mit, det kins ze leeze in ozze jubileums Gezèt’’. Wil jij deze unieke wagen ook graag zien en samen met Van Al Bi Jee hun jubileum vieren? Kom dan zeker kijken naar de grote optocht. 

Namens Carnavalsvrung Van Al Bi Jee 
unne sjunne vasteloavend gewenst!

3 x 11 jaar Carnavalsvrung Van Al Bi Jee

11



Optochtnummers
NR NAAM MOTTO CAT.

1 Baeter Electriesje motor moees Einz

2

3 CV Jongluuj va Gebrook Vasteloavend vier je samen CV

4 C.V. Noe of Noeats Durch de hoge gaaspriezen van noe, veulen deze 
Pooldieren zich bie os thoes GrGr

5 C.V. Noe of Noeats Durch de hoge gaaspriezen van noe, veulen deze 
Pooldieren zich bie os thoes Prlw

6 Cv Der Neu Generasie Der Neu Generasie op sjiep i oad hollandsj Sjiek GrGr

7 Cv Der Neu Generasie Der Neu Generasie op sjiep i oad hollandsj Sjiek Prlw

8 Golden Girls Bie os klinkt doebel geschjater,  vier hubbe geld als 
water Duo

9 De Heksen van Café Heksen-
berg De Heksen van Café Heksenberg vliegen erop uit!!!!!! GrGr

10 Jordy Erens Doebel Einz

11 CV Nog Inne Mit d'r Sjnuuts van Nog Inne kint d'r Fiësta wir beginne GrGr

12 CV Nog Inne Mit d'r Sjnuuts van Nog Inne kint d'r Fiësta wir beginne Prlw

13 CV de Nonnevotte Vier loate uch neet in de kou sjtoa, want mit de vast-
eloavend zunt de Snoephelden ummer doa! KlGr

14 CV de Nonnevotte Vier loate uch neet in de kou sjtoa, want mit de vast-
eloavend zunt de Snoephelden ummer doa! Prlw

15 CV Kloep dr zeute troep 1001 nacht / oosters paleis GrGr

16 CV Kloep dr zeute troep 1001 nacht / oosters paleis Prlw

17 CV D’r kromme sjtek Os jubileum zeen v’r  neet vergeate, v’r komme noa twië 
joar wir tot leave GrGr

18 CV D’r kromme sjtek Os jubileum zeen v’r  neet vergeate, v’r komme noa twië 
joar wir tot leave GrGr

19 Partypeople Los Meurtos GrGr

20 Partypeople Los Meurtos Prlw

21 Tout Mem Sjous Ut zit bie os in de familie GrGr

22 C.V. Heks’njäger Groot en klein, samen carnaval vieren is fijn! CV

23 Rennemiger Sjpass Gaste Twieë joar later, gans in 't nuuj, sjatere veer doebbel 
zoë hel ! Prlw

24 Rennemiger Sjpass Gaste Twieë joar later, gans in 't nuuj, sjatere vieër doebbel 
zoë hel ! GrGr

25 Carnavalsvrung Van Al Bi Jee Al 33 jaar doa veer mit, det leeze in ozze jubileum gezet. Prlw

26 Carnavalsvrung Van Al Bi Jee Al 33 jaar doa veer mit, det leeze in ozze jubileum gezet. GrGr

27 De Vogelaers Heerlerheide Durch Corona twieë joar geen vastelaovend op Ghen Hei Noe 
doebbel gesjater mit os eigen carnaval festival der bij KlGr

28 De Vogelaers Heerlerheide Durch Corona twieë joar geen vastelaovend op Ghen Hei Noe 
doebbel gesjater mit os eigen carnaval festival der bij Prlw

29 Alles Durch éé Make love, not war! GrGr

30 Alles Durch éé Make love, not war! Prlw

31 C.C. de Beunhazen Wij paradijsvogels geven groeët ghen heij deze carnaval 
alle kleuren van de regenboog! GrGr

32 C.C. de Beunhazen Wij paradijsvogels geven groeët ghen heij deze carnaval 
alle kleuren van de regenboog! Prlw

33 De bonte vrunj 1001 nacht GrGr

34 JCV 't Pannesjop Mit 4 keer 11 joar Noa de carnaval,  in ut zilver mit 
klompjes euveral. GrGr

35 Joost Baggen Ich kin miene kop mer net boave water haute Einz

36 De bende van ellende Kerst vier je samen Prlw

37 De bende van ellende Kerst vier je samen GrGr

38 Spasvogels D'r spasvogels vieren carnaval samen! KlGr

39 VG Niet meer te redden Met de hoorns op de kop kiezen we het ruime sop GrGr

40 CV Carboon Carnavalsvereniging met prins Cor 1e Prlw

41 Damesgarde de Boontjes met 
jeugdprins justin 1e Praalwagen Prlw

42 VG de Bonte Kroam Drei joar later, eindelijk weer gesjnater GrGr

43 Komiek fiasco Un boer word altijd genaaid ... stikstof Einz

44 Sjpasvrung de knoepmuulkes 'T oetsjlove vuur de optoch begós dit kier twie joar later. 
Wie veer in de sjpeegel keeke, waor ’t één en al gesjater KlGr

45 Spassvinken Vier vieren carnaval mit os alle veer KlGr

46 Vriendengroep de Wappetikies Na twee jaar Corona gezeur, gaan wij flaneren met heel 
veel kleur! GrGr

47 Cv va jongs af aa Noa 2 joar eindelijk weer de “ruimte” GrGr

48 De nuuj bengelkes Het leven is een groot feest GrGr

49

50 C.V. de Jonge Böck t dreigestirn va groet Nieuw-einde CV

51 Alles kump good Gewoon plezier maken met zijn alle alles mag en kan 
weer GrGr

52 De dupkes Geneet ervan Duo

53 Cv Nieh Einde Vir hubbe ut vliegtuug noa Rio gemis GrGr

54 Gans Durchee De soeker gieëft os energie GrGr

55 Gans Durchee De soeker gieëft os energie GrGr

56 Tiroler Freunden De Tirolerfreunden zun't och nit gek, vier hant d'r saloon 
ontdek! GrGr

57 Tiroler Freunden De Tirolerfreunden zun't och nit gek, vier hant d'r saloon 
ontdek! Prlw

58

59

60 Meadjes van het thoesfront Dankzij de noten van de muziek geneete de meadjes 
van deze vasteloavend tied GrGr

61 Va alles bie éé Sjiek is miech dat, BBQ gejat GrGr

62 Vg de Dreumers De Bekkerie Prlw

63 Vg de Dreumers De Bekkerie GrGr

64 Ummer d’r letste Vier gunt nog lang neet sjloape, noa 2 joar ruste zunt 
vier oetgeloate GrGr

65 CV De Beeren Prinses Johanna1e & Jeugdprins Brandon 1e CV

66 FANCLUB Wij Supporteren Prinses Johanna Duo

67

68 Knatsjgek Veur gókke dis vasteloavend op knatsjgekke pries GrGr

69 Knatsjgek Veur gókke dis vasteloavend op knatsjgekke pries Prlw

70 Cv De Kroeg Heerlen Met een Cocktail of Bier in de hand, Gaan wij feestend 
door het land GrGr

71

72 Cv de laat komers Vier goan 4 daag all inn Prlw

73 Cv de laat komers Vier goan 4 daag all inn GrGr

74 De Sjpassvrung MSP De Kinger het Carnavalvieren lieren. GrGr

75 De Sjpassvrung MSP De Kinger het Carnavalvieren lieren. Prlw

76 Familie ongerstjeboave Vier vlege nao de vasteloavend KlGr

77 Familie ongerstjeboave Vier vlege nao de vasteloavend Prlw

78 De Gekke Sjuppe Club Mit hiel veul kleur en gesjaater, lope de dames van de 
sjuppe club och wer 2 joar later! KlGr

79 Cv ons honk Vuur vlege Durch de vastelaovend kleurig en fleurig Prlw

80 Cv ons honk Vuur vlege Durch de vastelaovend kleurig en fleurig GrGr

81 V.G. Onger Os Vastelaovend Warriors KlGr

82 V.g altijd zin in een feestje Na 2 jaar komen wij uit de jungle om samen los te gaan 
met carnaval GrGr

83 V.g altijd zin in een feestje Na 2 jaar komen wij uit de jungle om samen los te gaan 
met carnaval Prlw

84 Jachthoorn en Trompetter-
korps Edelweiss Geen Mzk

85 Familie en vrienden van Prins 
Dean 1 en Ex-Prins Colin 1

LED op…… Veer sjwumme durch Groeët Gen Heij en 
zette alles op z’n kop GrGr

86 D'r Heksenbergse Vasteloav-
endsverein Raad van Elf met Prins Dean I CV

87 Sjpass Proeme Veer zunt ut nog lang neet zat, 7 joar Sjpass proeme 
samen op pad GrGr

88 Hedsjer Blumkes Éindelik weer gesjater en gelach: hië hubbe v'r twieë 
joar op gewach! KlGr

89 watdatda ????? KlGr

90 Vieer twee Noa 2 joar zette vieer de blumkes weer boette, veur ozze 
prins Dennis ! Duo

91 Kleine groep Leerssen Feeske vuur bok en geet zoo is de vasteloavend 
compleet KlGr

92 CV Re-Belle Ooch twieë joar later zint os ambities neet aafgebouwd: 
C.V. Re-Belle geet vuur goud! GrGr

93 Vieër Viëre Same Same sjatere viër mit vasteloavend KlGr

94 Du, ich & de kinger 't GEET weer!!! GrGr

95 Damesgarde De Geête Prinses Wendy I CV

96 C.V. De Bokkeriejesj Ex-Prins Colin I CV

97 Raad van elf C.V. De Bok-
keriejesj Twieë joar later klink doebbel gesjater CV

98 Team 69 Mit 69 adjudante en prins Dennis d’r iesjte aan ut roer, geet 
carnaval op Groët Ghen-Heij weer ouwerwets doer! GrGr

99 Koninklijke Fanfare St. Joseph 
Heerlerheide Geen Mzk

100 C.V. De Bokkeriejesj Prins Dennis 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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