
Uitgave van Randal Esser Sales & Media i.c.m. C.V. De Bokkeriejesj Heerlerheide  - Oetgave 3 | 2019

Het Bokke-
pootje

Woord van Prins Ivo 1
Leef vastaloavesgekke, we zijn begonnen 
aan het mooiste feestje uit de historie van de 
Bokkeriejesj. En ik ben ontzettend trots dat ik 
dit feestje als Jubileumprins mag vieren.  11x11 
joar, een unicum! 

121 joar carnaval op ‘t mooiste plekje van Limburg, 
òs Groeët Ghen Heij en dat met de aller sjiekste 
vereniging die d’r bestaat. Een vereniging vol 
gebruiken en tradities met maar liefst 34 road- en 
ieëreroadsleden, ’n club die mien geel-zjwarte 
Bokkeriejesj hart al 24 joar sjneller lut kloppen.

6 januari jl. is voor mij een absolute jongensdroom 
in vervulling gegaan. Na maandenlang zwijgen kon 
het hoge woord eruit en mocht ik met iedereen 
delen dat ik als Jubileumprins de Bokkeriejesj dit 
jaar voor mag gaan. En het kwartje moet nog altijd 
vallen, want wat er de afgelopen weken allemaal is 
gebeurd is namelijk met geen pen te beschrijven. 
Niet te beseffen en al helemaal niet te verwoorden 
hoe ongelofelijk mooi dit is. Er is nog geen minuut 
voorbij getikt dat het even uit mijn gedachte 
verdween. 

Lees verder op pagina 5!



Oplage  
13.000 exemplaren huis aan huis

Verspreidingsgebied  
Heerlerheide e/o postcode 6412,  
6413 en 6414

Uitgever 
Randal Esser Sales & Media  
met medewerking van  
C.V. De Bokkeriejesj

Ontwerp & opmaak   
Ontwerpburo M - Marjo Peeters
www.ontwerpburom.nl

Teksten
C.V. De Bokkeriejesj

Fotografie   
Archief C.V. De Bokkeriejesj
@Franssen Fotografie
Foto Kaldenbach
 
Advertentiewerving, 
druk & verspreiding  
Randal Esser sales & media 
045 - 75 09 550
06 - 50 29 88 07 
mail@randalesser.nl
www.randalesser.nl

Colofon

Woord van de voorzitter
#ZoeëDeesseDat
11 x 11 joar CV de Bokkeriejesj, een uniek 

jubileum waar toch nog toe weinig carnav-

alsverenigingen aan kunnen tippen. Er zijn er 

natuurlijk wel enkele maar die zijn op 1 hand 

te tellen. We mogen dus trots zijn op zo’n ju-

bileum. 

Voor u ligt alweer het 3de Bokkepootje en ook 

daar zijn wij erg blij mee. In een seizoen waarin 

wij ons jubileum vieren is het een traditie dat 

een vergelijkbaar krantje wordt uitgegeven. In 

deze editie blikken wij terug op het jubileum-

weekend, kijkt de jubileumprins van het vorige 

jubileum terug op zijn seizoen, kijkt de prins 

van afgelopen jaar terug op zijn fantastische 

seizoen en stellen wij natuurlijk nogmaals 

onze jubileumprins Ivo I (Wijnen) aan u voor. 

Hij zal al kort enkele hoogtepunten tot nu toe 

de revue laten passeren. 

Als voorzitter kijk 

ik met trots terug 

op het succesvolle 

jubileumweekend, 

kijk ik met spanning 

uit naar de jubileum-

optocht, de grootste 

in de geschiedenis, en 

verheug ik mij al op de 

jubileumreceptie in novem-

ber 2019. Graag wens ik ieder-

een fantastische carnavalsdagen en 

spreek ik de hoop uit dat u samen met ons en 

alle andere Hedsjers op Ghen Heij vasteloav-

end gaat vieren onder het motto 

#ZoeëDeesseDat

Roy Bos, 
Voorzitter C.V. De Bokkeriejesj

Woord van de opperbok
11 x 11 joar Bokkeriejesj #zoeëdeessedat
Wij kennen allemaal het spreekwoord jong geleerd, 
oud gedaan. Dit spreekwoord is bij uitstek van toe-
passing met vasteloavend. 

Velen van ons zijn als klein hupke door onze ouders en/of 
grootouders meegenomen naar een optocht of een kindermid-
dag. Onze eerste gedachten daaraan kunnen we ons misschien 
niet eens meer voor de geest halen. Misschien hebben velen 
van ons gedacht in wat voor vreemde situatie ze nu weer zijn 
terecht gekomen. Waarom hebben die mensen allerlei kleuren 
in het gezicht en zijn ze zo raar gekleed? Het wordt allemaal iets 
vertrouwder als men misschien bekende kinderen tegenkomt. 
Al snel wordt er gewoon gespeelt terwijl de volwassenen om je 
heen feestvieren. Niet veel later wordt je op school bekend ge-
maakt met de vele vasteloavendsliedjes die onze provincie rijk 
is. En de jaren erop zing en dans je gewoon mee met de muziek. 
Het vasteloavendsvirus in je is geboren. Je maakt voor jezelf uit: 
dit wil ik ieder jaar!

Misschien hebben de oprichters van “De Bokkeriejesj” in ee-
rste instantie ook vreemd opgekeken toen zij te voet of met hun 
handelskarretjes de oostelijke grens het Rheinland introkken. 
Uiteindelijk wilden ze alles te weten komen over het georgani-
seerde carnavalsfeest zoals dat met name in “Hochburg Keulen” 
plaatsvond. Zo ontstond er uiteindelijk in 1898 een carnavalsve-
reniging met als eerste prins carnaval Arthur Voncken (tijdens 
carnaval aan te spreken als Prins Arthur de eerste). Uit stukken 
van die tijd blijkt dat de eerste optocht meteen er een was van 
grote omvang. Het is dan ook mooi om te zien dat de huidige 
optocht van “Groeët Ghen Heij” gezien de inschrijvingen dit nog 
steeds is. 

Als carnavalsvereniging mogen wij terugkijken op een mooie en 
rijke historie. Maar wij kijken ook graag naar het heden en de 
toekomst. Dit seizoen bestaan de “Bokkeriejesj” 11 x 11 jaar. 
Dat is natuurlijk héél speciaal. Niet alleen omdat het gekke getal 
11 er tweemaal in voorkomt maar, ook omdat er al 121 jaar vast-
eloavend wordt gevierd in ons “durpke”.

Als jubileumcommissie kregen wij de opdracht om dit unieke 
jubileum in te vullen met verschillende carnavalsactiviteiten. Het 
belangrijkste bij het uitdragen van het cultuurgoed vasteloavend 
is dat je zoveel mogelijk mensen hierin betrekt. Oud, jong, ziek 
of gezond. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit nooit op 
één dag mogelijk zou zijn. Er moest een héél weekend gepland 
worden dat bol zou moeten staan van lol en vooral veel plezier.

Nu terugkijkende op het jubileumweekend van 1, 2 en 3 februari. 
Als start het sponsorontbijt op een unieke locatie, namelijk de 
carnavalsloods. Hier werd een inkijk gegeven op het belangri-

jke werk dat hier gedurende het hele jaar plaatsvind. ’S-Avonds 
de feestavond met artiesten als Wir sind spitze!, Anderkovver, 
Markus Wolfart en carnavalsradio. Het corneliushuis barste bi-
jna letterlijk uit zijn voegen door de vele bezoekers die wij heb-
ben mogen begroeten. Onder deze bezoekers waren vele oude 
bekenden en bevriende carnavalsverenigingen.
De zaterdag met het CMC-Alaif heeft vele leuke momenten 
opgeleverd. Zowel de band Knallerman als de deelnemers ti-
jdens deze finale van dit unieke evenement, hebben ervoor 
gezorgd dat de mensen in de zaal of via de livestream konden 
feesten. Nogmaals willen wij alle winnaars in de 3 verschillende 
categorieën Stefan Wolter (categorie origineel), De Kloomp (cat-
egorie covers), Bjorn & Mieke (categorie videoclips) feliciteren.
De kindermiddag op zondag met het uitroepen van Prins Jay-D 
I en Prinses Fenna I, is met de vele optredens van de kinderen 
en de artiesten zoals D’r Dustin en Fabrizio, een absolute kers 
op taart geweest. De vele lachende, dansende, zingende kin-
deren dat is wat de vasteloavend moet zijn. Dus jong geleerd, 
oud gedaan!

Wij kunnen dan ook met trots zeggen dat wij een geweldig feest 
hebben gehad. Waar wij allemaal véél lol en véél plezier hebben 
gehad. 

Namens de jubileumcommissie willen wij de bezoekers, spon-
sors, vrijwilligers, eigenlijk iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
feestweekend van harte bedanken. Jullie hebben kleur gegeven 
aan dit mooie feest. Vasteloavend vierse same!

ALAAF!
Patrick Dortant. Opperbok & Voorzitter 
van de Jubileumcommissie

Vasteloavends-
programma 
CV De Bokkeriejesj
 
ZATERDAG 2 MAART
14.11 uur Kinderoptocht 
(aansluitend Kinderoptocht-
bal in het Corneliushuis
20.33 uur Prinsenbal
Café / Zaal D’r Bok
 
MAANDAG 4 MAART
13.11 uur Optocht 
(aansluitend Optochtbal in 
het Corneliushuis
20.11 uur Bekendmaking 
prijswinaars Optocht
 
DINSDAG 5 MAART
19.11 uur Adieu Vasteloavend
(Café De Bolle)
 
ZATERDAG 30 MAART
Sjeef van ut lache
mit un buut op Ghen Heij
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Primera Heerlerheide I  Wannerstraat 15
6413 VG Heerlerheide I  T 045 52 22 949
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plus.nl

Voor onze winkel 
zijn wij op zoek naar een...

Vulploegmedewerker

Vulploegmedewerker | 2-12

Binnen deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het bijvullen van de schappen en het verzorgen van de 
presentatie van de kruidenierswaren en semi-vers afdeling. Samen met je collega’s ben je er verantwoordelijk voor dat onze 
producten altijd in de winkel liggen en dat de winkel er netjes uitziet.

Aanbod
Werken in een PLUS supermarkt is werken met plezier, met leuk en afwisselend werk en mogelijkheden om door te 
groeien. Binnen PLUS Heerlerheide wordt veel aandacht besteed aan opleidingen met behulp van een uitgebreid opleidings 
programma.

Wij vragen
Scholieren en studenten die naast, of na, hun studie op zoek zijn naar een afwisselende baan in een enthousiast team. Jij hebt 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent klantgericht en een flexibele instelling.

Interesse 
Herken jij je als nieuwe collega bij onze PLUS? Schrijf dan een korte brief of stuur een e-mail 
(plusheerlerheide@plus.nl) met CV binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie naar:
PLUS Heerlerheide, t.a.v. Michel/Djordy, Groeët Genhei 24, 6413 GN Heerlen.

Voor meer informatie over PLUS kijk op onze site www.plus.nl 
of bel naar 045-528 01 09 (vraag naar Michel/Djordy).

Heerlerheide | Groeët Genhei 24 | 6413 GN Heerlen | T: 045-528 01 09

Openingstijden: ma - za 8.00 - 21.00 | zo 10.00 - 18.00

Wij gaan voor de top in supermarktland. Kom daarom werken bij PLUS Heerlerheide en scoor met ons mee!  
PLUS Heerlerheide is een supermarkt met fantastische vers afdelingen en blinkt uit in kwaliteit en service. 

Ben jij 1 van de PLUS medewerk(st)ers die straks het verschil maakt? PLUS supermarkt is een landelijke keten van ruim 
260 supermarkten. Op het gebied van prijs, assortiment, service, versheid, hygiëne en enthousiasme behoort PLUS tot 
de beste van Nederland!

Openingstijden ma-za 7.00-22.00 uur zo 10.00-18.00 uur

Linssen

Berliner bollen
of strikken

Linssen

 4 stuks



 

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!

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

Ganzeweide  127  |  6413 GD HEERLEN
 T 045 521 99 94  |  tbvlek@kpnmail.nl

Ganzeweide 89, Heerlen  I  T 045 5218871  I  www.dierenkliniekganzeweide.nl

Schnitzel, Zuurvlees of Goulash 
incl. consumptie voor €11,11

Corneliusplein 5 

Heerlerheide 

Tel. 045-8508427

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

Aleef Prins Ivo I

www.perfectbrandpreventie.nl

Autorijschool
René Vrolings
Mobiel 06 41 572 110

Anjelierstraat 26c
6414 EV Heerlen
www.rijschoolvrolings.nl



Als eerste wil ik iedereen in Heerlerheide bedanken voor het top seizoen dat jullie mij gegund hebben. Zonder jullie is er geen carnaval op Groeët Ghen Heij en ik ben trots dat ik het afgelopen jaar hier de kar mocht trekken. 

Zondag 7 januari 2018 barstte het feest voor mij los. Op die zondagmiddag zat ik met mijn adjudanten en cameraman achter in het witte busje van mijn vader. Vanaf de Ganzeweide werden wij vervoerd naar het Corneliushuis. Op dat moment waren wij het grootste geheim van Heerlerheide. In een kleedkamer zaten wij achter een zeer sterk beveiligde deur te wachten tot ik mijzelf bekend mocht maken als prins carnaval. De proclamatie was een van de mooiste momenten van mijn prinsenschap. Mijn oom Dirk-Jan die van niets afwist, heeft denk ik toen hij mij onthulde de schrik van zijn leven gehad. 

Een week later zat ik op het podium van een van de drukste feesten van Heerlerheide. De Herenzitting, dat is gewoon een gekke huis! Als iemand mij had verteld dat ik samen met Boney M. op een podium zou staan dansen, had ik hem voor gek verklaard, vooral omdat een hark beter dancemoves heeft dan mij. Dan kom je op een dag thuis en zie je dat je huis omgebouwd is ge-worden tot een prachtig kunstwerk. Zodra de prinsen-woning gebouwd is voel je aan alles dat jij toch echt de prins van de Bokkeriejesj bent. De imposante schilder-ingen en verlichting lieten menig voorbijgangers geïm-poneerd achter. Alles schreeuwt dan om de carnaval. 

De weken voor carnaval werden dagen en voordat ik het wist begon het grote feest. 

Het feest waar iedere prins naar toe leeft. Dit feest heeft als toppunt de optocht. Het begint al heel vroeg met het laden van het snoep op de wagen. Na het laden is het tijd om je om te kleden en het prinsenpak aan te trek-ken. Terug bij de wagen moest ik de ladder op en naar de top toe klimmen. De praalwagen wordt neergezet en de optocht  gaat beginnen. Allemaal prachtige groepen, muziek en einzelgängers passeren de  wagen. Zodra de fanfare St. Joseph is geweest, weet je dat jou moment is gekomen. De optocht begint! Overal staan mensen die speciaal daar zijn om naar de optocht te komen kijken. Deze mensen moet je natuurlijk belonen om rijkelijk het snoepgoed uit te gooien. Ik denk dat elke ex-prins kan beamen dat niets zo leuk is als gooien met snoep, stuit-erballen en van alles en nog wat. De optocht is genieten en genoten dat heb ik zeker. Van het geheim houden tot de abdicatie, elk moment van het prins zijn neem je mee. Het is een ervaring die je leven totaal op de kop zet. Vriendschappen worden gemaakt en zelfs relaties. Deze ervaring pakt niemand meer van mij af.

Ik zou iedereen die voor mij klaar stond nog een 
keer heel graag willen bedanken, want 
wat is een prins zonder zijn volk, 
ALAAF!

Recap: prins van de Bokkeriejesj Joris I

Jomg geleerd is oud gedaan

Prins Ivo 1 met mam

Ik ben er ieder moment van de dag mee bezig, geniet van elk moment en kijk ontzettend uit 

naar iedere nieuwe dag, want zodra de prinsenmutsj weer op mag is het feest! Genieten met 

een hoofdletter G.

Of het nou een receptie, een ziekenbezoekje, ’n feestavond, of andere carnavals-activiteit 

is, ik geniet van ieder moment als Jubileumprins. Ieder moment heeft zijn eigen charme en 

ik probeer van iedere seconde te genieten. 

We hebben inmiddels het jubileumweekend van de Bokkeriejesj achter de rug,  een feestje 

van formaat, een feest met ’n hele dikke gouden rand, Wauw! Onbeschrijfelijk wat zo’n 

weekend met een prins doet. Niet alleen een keur van artiesten zijn 3 dagen lang aan 

ons voorbij gekomen, maar ook tot 3 keer toe een bomvol Corneliushuis, met rasechte 

vasteloavesvierders van jong tot oud, die ons een warm hart toe dragen en er hopelijk net 

zo van genoten hebben als ik. 

Al heel veel mooie momenten hebben we achter de rug, maar zeer zeker ook nog een hele 

mooie tijd te gaan waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Ik verheug me op alles wat nog zal 

komen en uiteraard ook op het moment dat de groeëte vasteloavesoptocht door de sjtroate 

van Heelehei trekt. Ik hoop iedereen dan weer te mogen begroeten langs de kant zodat we 

er samen een jubileumoptocht van kunnen maken die Heerlerheide verdient.

Ik krijg wel eens de vraag om een of twee hoogtepunten te noemen van momenten die tot 

nu toe de revue hebben gepasseerd, maar dit is een onmogelijke opgave. Esj-Goonsdig 

kijken we mit ’n hieëring samen terug naar één hoogtepunt: De vasteloavend van 2019! Ik 

wil iedereen bedanken voor alle mooie momenten die we samen al hebben mogen beleven, 

maar vooral ook iedereen van harte uitnodigen om de komende festiviteiten samen te vieren. 

Want… Vasteloavend vierse SAMEN!

11x11 joar, Zoeëdeessedat

Alaaf!!
Uche Jubileumprins, Ivo d’r ieësjte!

Vervolg 
Woord van de Prins





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

30 
jaar

alles voor uw tuin
Eurohandel

www.vtstore.nl

Caeciliastraat 28c
6413 GM  Heerlerheide

T. 045-8512742 

Veer feliciteren de Bokkeriejesj
mit het 11x11 joar jubileum...

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

Honigmannstraat 39  I  6411 LJ Heerlen
Tel 045-5719297  I  www.bostenseafood.nl

kom snel kijken in onze zaak en laat u betoveren!



Wie is de erfrechtspecialist?
De Notaris natuurlijk!
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notarissen@wolfsknops.nl  |  www.wolfsknopsnotarissen.nl
Tempsplein 25 | Heerlen  |  T: 045 - 571 94 30

Wie is de erfrechtspecialist?
De Notaris natuurlijk!
begrijpelijke taal geïnformeerd 
worden over het erfrecht en 

Doe uzelf en uw portemonnee 

afspraak bij de notaris en 
ga niet naar duur betaalde 

etaleren als erfrechtspecialist !

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

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 

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.

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

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.
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Wie is de erfrechtspecialist?
De Notaris natuurlijk!
begrijpelijke taal geïnformeerd 
worden over het erfrecht en 

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 

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 

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.

GRATIS INFO-AVONDEN 
over erfrecht en het levenstestament

Voor meer informatie en inschrijving zie onze website
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Tempsplein 25 | Heerlen  |  T: 045 - 571 94 30

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.
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U wil deskundig en in begrijpe-
lijke taal geïnformeerd worden 
over het erfrecht en levenstes-
tamenten? U wil geen duizen-
den euro's hiervoor uitgeven?
Maak dan direct een afspraak 
bij de notaris. Wij houden 
regelmatig gratis infoavonden 
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 

Wij informeren U graag nader 
tijdens een gratis gesprek. 
Kom ook naar onze gratis 
infoavonden over het erfrecht 
en de levenstestamenten.

kinderen of een andere vertrou-
wenspersoon, om uw �nanciële 
zaken te regelen als u hier zelf 
niet meer toe in staat bent door 
bijvoorbeeld dementie, 
opname in een ziekenhuis/ver-
pleegkliniek of fysieke beper-
kingen. 

Door een levenstestament te 
maken voorkomt u het aanstel-
len van een bewindvoerder 
door de rechter, waardoor u en 
uw partner en/of kinderen de 
touwtjes in eigen handen 
houden! Met het levenstesta-
ment kunt u erfbelasting 
besparen en de bijdrage in het 
kader van de Wet langdurige 
zorg verminderen. Ook kunt u 
in het levenstestament medi-

sche wensen opnemen, en 
wensen voor uw levenseinde 
zoals een behandelverbod en 
een euthanasieverklaring. 
Wij adviseren iedereen die 
"Sarah" of "Abraham" heeft ge- 
zien een levenstestament te 
laten opstellen.

In uw testament legt u vast wie 
uw erfgenamen zijn. Voorbeel-
den 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 rentebepa-
ling 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.

GRATIS 
INFO-AVONDEN
over erfrecht en 

het levenstestament

Voor meer informatie 
en inschrijving zie 

onze website

Taxi Ruijters: ook voor 
uw CZ ziekenvervoer.

www.taxiruijters.nl
 

Brasserie 1910 & Camping Hitjesvijver
Willem Barentszweg 101 | 6413 TC  Heerlen | T 045-5285050

Ons restaurant is gesloten 
van 1 t/m 14 maart.

Vanaf 15 maart staan 
we weer vol energie 
voor jullie klaar!

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZZONDAG

20:00 - 02:00
20:00 - 02:00
20:00 - 02:00
20:00 - 04:00
21:00 - 05:00
21:00 - 05:00
14:00 - 21:0014:00 - 21:00
 

06 466 668 48

NOG NIET UITGEFEEST? DAN BEL JE ONS!

VOOR AL JE DRANK
EN LACHGAS !

Cathy’s Smikkelhuis

Keekstraat 37 - Heerlen 
t 045-5229416

2 kleine friet + 2 frikandellen 
speciaal + bamiblok van € 9,20 
voor 5 x € 1,11 = € 5,55
Aanbieding geldig tot Aswoensdag. Tijdens carnaval geopend!



Oud-prinses Irene ||
Mijn ervaring tot nu toe bij damesgarde ‘de 

Geete’ is in één woord geweldig! Een super 

uitroeping mogen beleven op zaterdag 3 

februari. 

Het was een drukke gezellige avond. Samen 

met Ander-kovver hebben we er een mooie 

avond van gemaakt. Voor mij heel speciaal om 

dit samen met mijn dochter ( ajdudant) Ashley 

mee te maken.

Een speciale avond was ook om samen met 

de Winkbulle en de Blauw Sjuut midden op ’t 

pancratius plein te staan, wat een beleving met 

honderden mensen om ons heen. Een top dag 

was natuurlijk onze eigen grote optocht van 

Gen Hei. Wat was dat genieten boven op onze 

praalwagen!! Helaas was het carnavalsdinsdag 

( bij café de bolle) weer tijd om mijn scepter een 

paar maanden even in ’t  vet te leggen.

Inmiddels de hele maand november weer 

paraat. Met als hoogte-punt Onze receptie 5x11 

jaar de Geete. Het was een avond om nooit te 

vergeten, zoveel mensen/verenigingen wat dit 

samen met ons wilde vieren. Deze  avond was  

helemaal compleet met Wir sind spitze en een 

super optreden van onze Beppie Kraft.

Als klapper op de vuurpijl is ook nog mijn 

zoon/broertje Sam 1ste uitgeroepen bij de 

Heksenbergse vasteloavends verrein,wat een 

belevenis. Dit zit ech ’Bie os in de familie’!

Ik wil graag iedereen bedanken, maar vooral de 

geiten voor dit fantastische jaar. Wat genieten 

wij hier enorm van.

Prinses Irene de 2e

& Adjudant Ashley. 

Alles begon in 2007… 25 jaar oud, samenwonend met Danielle 
aan de rand van Heerlerheide en toen werkzaam bij AV-point. 
Nietsvermoedend, kandidaat- prins bij C.V. De Bokkeriejesj, werd ik 
op een avond gestrikt en gelokt naar een storing bij Kasteel Erenstein. 
Vooraf opgezet door Roger I (1999), destijds mijn werkgever. 

Eenmaal aangekomen stond daar de prinsencommissie met de grote 
vraag om prins te worden in het jubileumjaar 2007-2008! Deze avond 
duurde echter tot 02.00 uur in de nacht waardoor ik door mijn vriendin bijna 
als vermist werd opgegeven. Eenmaal thuis aangekomen, en uitvoerig 
besproken besloot ik om dit avontuur aan te gaan! Mijn antwoord was 
dan ook volmondig ‘Ja’! Het thuisfront was enthousiast en ook over vrije 
dagen hoefde ik me niet zo veel zorgen te maken met twee ex-prinsen als 
werkgever! (Roger I (1999) & Jos I (1997))

Hoogtepunten van mijn seizoen:
De receptie in dit jubileumjaar was overweldigend! Het grote aantal 
bezoekers vanuit de hele omgeving, de Winkbülle met een enorme 
taart en het jubileumfeest- weekend niet te vergeten! Ik heb veel nieuwe 
mensen leren kennen en heb mijn netwerk enorm uitgebreid. 
De gala- avond is ook een van mijn favorieten geweest! Vooral de buik-

spreker die mij als prins betrok in 
zijn grappige optreden. Die avond 
ben ik uiteindelijk via het raam 
beland in de woonkamer van fam. 
Bazuin!
Het uitroepen van prinses Karin I 
van DG de Geete was het begin 
van een geweldige en gezellige 
carnaval met veel avonden die tot 
in de late uurtjes duurden! Menig 
weekend hebben we meer uren 
doorgebracht bij Cafe Dirk-Jan 
dan waar dan ook!

De carnavalsperiode zelf en zeker ook tijdens de optocht heb ik, 
samen mijn goede vriend en adjudant Vincent I (2010) genoten van alle 
aandacht en alle enthousiaste mensen en kinderen die met ons hebben 
meegevierd! Ik kijk terug op een spectaculair seizoen en 
deze ervaring heeft me zeker verrijkt in veel opzichten! 

Alaaf! Prins Roy I 

Prinses Francis |
Mijn naam is Francis Karsing-Prevos 42 
lentes jong geboren en getogen in Gebrook 
en getouwd sinds 1997 met Patrick die 
al naast mij staat sinds 1991 toen wij 
elkaar ontmoet hebben op de camping in 
Maasmechelen waar wij nu nog steeds 
onze vakanties doorbrengen. Carnaval 
vieren dat zit wel in mijn genen , van koe 
rennen op markt tot enkele jaren optocht 
lopen met de harmonie.

Patrick is Natuurlijk wel geboren en getogen 
op Heerlerheide dus snel was ik al van de partij 
carnaval vieren op Groeët ghen Heij. Velen 
van jullie kunnen mij wel is het niet van toen 
ik werkzaam was bij de Etos dan misschien 
wel van EP Zijlstra en natuurlijk ook bekend 
van Slagerij Habets op de Heksenberg waar 
ik tussendoor wat leuke gezellige jaren heb 
mogen meemaken.

Sinds 1995 met nog een tussen stop van 2 
jaar in Mariarade  Gebrook zelf ook weer 
woonachtig op Heerlerheide en in 2000 en 
2002 is ons gezin uitgebreid met twee mooie 
dochters.

En natuurlijk zijn wij ook van de partij met 
onze familie en vrienden groep De Vogelaers 
heerlerheide wat als een grapje begon is 
nu een uit de hand gelopen hobby en gaan 
dus ook nu al voor de 7 de keer mee met de 
optocht van Heerlerheide.

Zo en nu is het dan eindelijk zover na meer als 
10 jaar is mijn grote wens prinses te worden 
van Dames Garde de Geête in vervulling 
gegaan en wens ik dan ook iedereen een hele 
mooie carnaval toe.

Alaaf!

Herinneringen Ex-prins Roy I



Optochtnummers
NR NAAM MOTTO

CATE-
GORIE

 1 C.V. Hippe Kippe Vier sjeete mit òs geweër, leefde & mülkes uvver en wer  KlGr

 2 Duo Moeders Mooiste Vier hubbe een sjtuk in de kraag  Duo

 3 Steam Punk Paul `DR Betste wiets, Ich Sjteampunk op D`R Fiets “  Einz

 4 C.V. Noe of Noeats Is 't good gebouwd, verdeenste goud.  GrGr

 5 CV Der Neu Generasie Vur galg en rad zint veer neet bang  Praalw

 6 CV Der Neu Generasie Vur galg en rad zint veer neet bang  GrGr

 7 Neet Kapot Te Kriege ‘Neet allein mit vasteloavend sjteit Heële op de kop’’  Praalw

 8 Neet Kapot Te Kriege ‘Neet allein mit vasteloavend sjteit Heële op de kop’’  GrGr

 9 Speeltuin De Spelewei Plus Eker kink is in “Speeltuin De Spelwei” ee Mülke Weëd, xxx  GrGr

 11 Van alles get Veer hunne nog neet al-aaf  GrGr

 12 Limbury Roadstars en Noch 
Ummer Gene Noam Rio  GrGr

 13 Gans Durchee Te sjoeën om neet mieë te zin  Praalw

 14 Gans Durchee Te sjoeën om neet mieë te zin  GrGr

 15 Partypeople Ver gunt undercover alaaf mit camouflage  Praalw

 16 CV De Dorftrottels Mosselmannen  Praalw

 17 Rennemiger Sjpass Gaste Mit ‘t schild in de handj, goan veer door ‘t hedsjer landj... 
#ZoeeëDeesseDat  Praalw

 18 Rennemiger Sjpass Gaste Mit ‘t schild in de handj, goan veer door ‘t hedsjer landj.... 
.# ZoeeëDeesseDat  GrGr

 19 Cv de sjtoemelkes Mit de flintstones vieren vier carnaval  Praalw

 20 Cv de sjtoemelkes Mit de flintstones vieren vier carnaval  GrGr

 23 CV kloep d'r zeute troep Jagermeister  Praalw

 24 CV kloep d'r zeute troep Jagermeister  GrGr

 25 De sjpass votte Veel zoete sjpass  GrGr

 26 CV d'r Kromme Sjtek Pedro's Vasteloavendscircus  Praalw

 27 CV d'r Kromme Sjtek Pedro's Vasteloavendscircus  GrGr

 28 VG de Bonte Kroam De bonte kroam veur ein joar de zeute kroam  GrGr

 29 Straolende Gaste Veer hubbe os gesjtrikt vuur der optoch  Duo

 30 CV Nog Inne 3x INNE daag onger water  Praalw

 31 CV Nog Inne  x INNE daag onger water  GrGr

 32 CV Molenberg Leef alsof je laatste dag is (lijflied van prins brahim 1e)  CV

 33 CV Veer weite neet wat we weten niet veel maar we willen wel een gezellige tijd  KlGr

 34 Twie flabbese van ut 
Litscherveld Vier zint Ram gesjtuurt  Duo

 35 De Vogelaers Heerlerheide Inne Goocheltruck !!! #ZoeëDeesseDat  Praalw

 36 De Vogelaers Heerlerheide Inne Goocheltruck !!! #ZoeëDeesseDat  GrGr

 37 Der Neu generasie Mit der (bokke)pruuk op springe vier durch Genhei  Praalw

 38 Der Neu generasie Mit der (bokke)pruuk op springe vier durch Genhei  GrGr

 39 Alles Durch éé Spitter spetter spater och in de snjee hubbe veer unne 
kater  Praalw

 40 Alles Durch éé Spitter spetter spater och in de snjee hubbe veer unne 
kater  GrGr

 41 Joost Baggen Ich bin veur Vasteloavend in de weeg gelag.  Einz

 42 Cv de carnavals gekken VAN GOD LOS!!  GrGr

 43 Fiasco Samen met een griezel op pad  Einz

 44 C.V. De Beeren Prins Eddy 1e & Prinses José 1e  samen met Jeugdprins 
Tom 1e  CV

 45 V.C.Ummer BlutT 12 joar Ummer BlutT en nog altied blut zoe duent ver dat  Praalw

 46 V.C.Ummer BlutT 12 joar Ummer BlutT en nog altied blut zoe duent ver dat  GrGr

 47 Cv durch een Sjpas en plezeer  Praalw

 48 Cv durch een Sjpas en plezeer  GrGr

 49 Henk v kerkhoff Breng de spass naar heerleheide  Duo

 50 Dat gaat 'm niet worden! Wij uit msp vieren graag met de prins mee  Praalw

 51 Dat gaat 'm niet worden! Wij uit msp vieren graag met de prins mee  GrGr

 52 CV De kcc'tjes Nog altijd sjpass in de vierde klass  Praalw

 53 CV De kcc'tjes Nog altijd sjpass in de vierde klass  GrGr

 54 De Rikke-Pikkies Og al zind veur dit joar kling aan de sjpass kummt ging ing  KlGr

 55 CV veer komme vaan euveral Who tel the duck out  GrGr

 56 CV de Tuute Vur hant de tuut leag  GrGr

 57 De bende van ellende Tropical  KlGr

 58 De nuuj bengelkes Sjpas en plezier  GrGr

 59 Spassvinken ZoeëDeeseDat: Kölsch  Duo

 60 CV of t geit Kunder geit nat  GrGr

 61 CV De Postbuulen Knalle mit z'n alle!!  CV

 62 CV Carboon   CV

 63 Damesgarde de Boontjes   CV

 65 V.C de wappetikies  Dinkse det se mit de Wappetikies al höbs gehad: vast-
elaovendj vere; kiek zoe deesse dat’  GrGr

 66 Vriendenkring d'r concurrent  Veur os ginne bombarie, veer gunt op safari  Praalw

 67 Vriendenkring d'r concurrent  Veur os ginne bombarie, veur gunt op safari  GrGr

 68 Tiroler Freunden Oetgegraave oet d’r schnei, zint v’r och dit joar wer d’r bei.  GrGr

 69 La Familia CoCo Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet :)  GrGr

 70 Carnavalsvrung Van Al  Bi Jee  Drei Daag Kuning Carnaval  Zoee Deesse Dat  Praalw

 71 Carnavalsvrung Van Al  Bi Jee Drei Daag Kuning Carnaval  Zoee Deesse Dat  GrGr

 72 Vg ummer op het letste moment Veer snoepe d’r optoch  Praalw

 73 Vg ummer op het letste moment Veer snoepe d’r optoch  GrGr

 74 De Dreumers Vuur kluure der optocht  Praalw

 75 De Dreumers Vuur kluure der optocht  GrGr

 76 V.G. De PartyKlieren Altijd feest als wij langs zijn geweest  GrGr

 77 Tout Mem Sjous Veer jage op ee mülke  GrGr

 78 C.V. Sjuuf um Drin! Noa 11 joar zind veer nog steeds neet kloar, veer fiesten 
nog ummer wie beesten joar noa joar  Praalw

 79 C.V. Sjuuf um Drin! Noa 11 joar zind veer nog steeds neet kloar, veer fiesten 
nog ummer wie beesten joar noa joar  GrGr

 80 Familie ongerstjebouve Egypte  KlGr

 81 Zv bie os is ummer get Ummer te laat mer toch optied  Praalw

 82 Zv bie os is ummer get Ummer te laat mer toch optied  GrGr

 83 CV Nieh Einde t mak òs gènne zak oét wie se ût dees... ès se ‘t mer dees.  GrGr

 84 CV de Jonge Bock JB on tour 2019  CV

 85 Alles kump good Zijn vrienden groep nieuw einde  GrGr

 86 De dupkes De echte prinsen van de stoet  Duo

 87 De maedjes van het thuusfront Op ozze eege maneer  KlGr

 88 CV Heks'n jäger Spass en plezeer veur groët en klein!  CV

 89 De Gekke Sjuppe Club 11 x 11 mit de Bokke van Ghen Heij, is De Gekke Sjuppe 
Club dit joar och wer dr bij #ZoeëDeesseDat  KlGr

 90 Ummer Dr Letste veer zette de blumkes boete  GrGr

 91 JCv `t Pannesjop Mit veul flower power in de optoch van Gen Heij. Zoee 
deesse dat!!  GrGr

 92 Sjpassvrung MSP Icequeen and king  Praalw

 93 Sjpassvrung MSP Icequeen and king  GrGr

 94 C.C. De Beunhazen Dans mit op os groeëte Beunhaze jubileum discobal: 1x11 
joar!  Praalw

 95 C.C. De Beunhazen Dans mit op os groeëte Beunhaze jubileum discobal: 1x11 
joar!  GrGr

 96 Cv ons honk 2.0 Veer herreize oet de dood om hie derbie te zeen  Praalw

 97 Cv ons honk 2.0 Veer herreize oet de dood om hie derbie te zeen  GrGr

 98 V.G. altijd zin in een feestje Met carnaval serveren wij onze fastfood in de kleuren rood 
geel en groen  Praalw

 99 V.G. altijd zin in een feestje Met carnaval serveren wij onze fastfood in de kleuren rood 
geel en groen  GrGr

 100 CV De laat komers 1 x 11 roeed geel greun geergerd  Praalw

 101 CV De laat komers 1 x 11 roeed geel greun geergerd  GrGr

 102 CV De Space Böck Wij zijn betoverd door jullie jubileumoptocht (in limburgs 
maar weet niet hoe je het schrijft)  KlGr

 103 Nico Knol   Einz

 104 Hedsjer Blumkes Vieër fieëste van 11 pes 11 mit uch mit: #ZoeëDeesseDit  KlGr

 105 Jachthoorn en Trompetterkorps 
Edelweiss   Mzk

 106 duo getikt Dit joar verspellen veer de toekomst  Duo

 107 Einzelganger Ich hub euverall schiet aah  Einz

 108 Heksenbergse sjpass proeme Auch dit Joar zeen de sjpassproeme weer vd party, en 
zurge veur veul lekkernij  GrGr

 109 D’r Heksenbergse Vasteloavends 
Verein Circus Sjpasseberg Alaaf, De Vasteloavend Spettert eraaf!  CV

 110 Vriendengroep Heksenberg Sjpassebergers hont ummer unne berg Sjpass.  KlGr

 111 De sterkste vrouwlu van ghen 
heij Ver zunt de sterkste  Duo

 112 Leerssen - van Dalfsen Vier zint kloar vuur ‘t sjoenste jubileum joar  KlGr

 113 H.V.V. de Winkbulle Heële, doe bis ee mülke weëd'  Praalw

 114 Jordy & Teun jpuit 11 geaft gaas... ZoeëDeesseDat  Duo

 115 Watdatda Zjwoele paters  KlGr

 116 VC "De Bepkes" Zoeë doon vier dat op oos meneer!  KlGr

 118 Damesgarde de Geete Zoo dees ze dat  Praalw

 119 CV Re-Belle CV Re-Belle es punkers op pad #ZoeëDeesseDat  KlGr

 120 Jonk Geliërd Dit joar sjtroalen vier in Wit en Zjwat #ZoeëDeesseDat  KlGr

 121 Golden Girls 11-dichself...zoë deestedat  KlGr

 122 Vieër viëre same Zoeë klure vieër ut jubieléjum  KlGr

 123 Nichtjes Wijnen Vier hubbe un sjtuk in de kraag  KlGr

 124 De oude Garde ZoeeDeeseDat  KlGr

 125 Team69 Mit inne prins as bienoa agent, Jaage vier zoeë lang ut 
nog kent. #ZoeëSjuutTeam69Dat  GrGr

 126 CV de Bokkeriejesj Ex-Prins Joris I (Vlek)  CV

 127 CV de Bokkeriejesj Raad  CV

 128 Du, ich & de kinger Noa 11x11 joar…os ape-pèkske & prinsemutsj kloar.  GrGr

 129 Koninklijke Fanfare St. Joseph 
Heerlerheide Wij hebben nooit een motto.  Mzk

 130  CV de Bokkeriejesj Jubileumprins Ivo I (Wijnen)  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!



Kijk in onze folder voor
onze maandelijkse actie's

Rijnstraat 2
6413 XD heerlen

Telefoon 045-5726921

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

www.wijnen-leers.nl

‘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

Drankenhandel
Beaujean

CARNAVALSTOPPERS

Bourgondische Beenham per kilo € 911

Limburgse Koude Schotel € 511

Superbol Werrem Sjink € 311WWW.MHADVIES.NL
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