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Het Bokke-
pootje

Woord van Prins Rick 1
Maandag 26 september was de beruchte dag dat ik door middel van een “speciaal-
bier/tap cursus” door Dick en Paola naar Hey Heële werd gelokt. Daar aangekomen 
stonden de flesjes speciaal bieren klaar, de boekjes en pennen lagen klaar, het 
wachten was op de meneer die de cursus gaf, hij stond in de file. Een kleine tien 
minuten later bleken dit 5 andere hele speciale mannen te zijn, die met een hele 
speciale vraag kwamen; “Wil jij onze nieuwe heerser van Groeët Ghen Heij worden?” 

Zoals dat hoort kreeg ik 48 uur bedenktijd. Ik had niet eens 48 milliseconde nodig om 
hier antwoord op te geven. Als vasteloavends man in hart en nieren is het een geweldige 
eer om hiervoor gevraagd te worden en natuurlijk was mijn antwoord; JA! Wo ich altied 
van druime kin, is inne kier prins te zeen, prins van ‘t bokkeriejesj land mit de scepter in 
mien hand. Deze hedsjer jongensdroom word werkelijkheid! Ik ga de hoofdrol spelen in 
de mooiste vasteloavends voorstelling. 

Lees verder op pagina 5!
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Woord van de voorzitter
Dit is dan de nieuwe carnavalskrant van CV De Bokkeriejesj, “Het Bokkepootje”, genoemd. Deze krant is tot stand ge-komen op initiatief van Randal Esser. Als voorzitter van CV De Bokkeriejesj ben ik er trots op dat dit initiatief heeft gewerkt en er voldoende adverteerders zijn die dit initiatief ook hebben ondersteund, zonder adverteerders en onze sponsoren was dit namelijk niet gelukt. Vanaf deze plaats wil ik dan ook alle mensen, adverteerders en sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om deze krant voor ons tot stand te brengen, van harte bedanken voor hun steun. 

Voorafgaand aan de 3, 4, 5, 6 dolle dagen mag ik zeggen dat wij, tot nu toe, een ontzettend fijn seizoen hebben gehad waarbij wij bij diverse verenigingen op bezoek zijn geweest, waarin wij diverse leuke evenementen hebben mogen bezoeken en waarbij wij de evenementen op ons eigen Groeët Ghen Heij natuurlijk altijd als een hoogtepunt ervaren. 

Het begon voor ons in november bij onze Ex-Prinsen, daarna volgde in januari de prinsenproclamatie, de prinsenreceptie en de Herrensitzung. Daarnaast mochten wij ook de Dameszitting afsluiten en waren wij afgelopen weekend nog present bij het uitroepen van de nieuwe prinses van de Geete. Allemaal vasteloa-vendsevenementen op “Os Groeët Ghen Heij” waarop wij trots mogen zijn. 

Samen moeten wij ons blijven om deze evenementen jaarlijks terug te laten keren. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat wij de ontwikkelingen in de carnavalswereld goed blijven volgen, nieuwe ideeën een kans durven te geven en vernieuwingen moeten invoeren om carnaval te kunnen blijven vieren. Wat dat betreft geldt voor carnaval hetzelfde als in het bedrijfsleven: “Wanneer je jezelf niet durft te kannibaliseren ga je het niet overleven, dan gaan anderen jou voorbij streven”. Dat geldt 
zeker ook voor carnaval. Kijk naar de opkomst van het zomercarnaval, de oktoberfeesten, 
hier moeten wij goed naar kijken en de juiste dingen omarmen om zodoende het cultuur-
goed “Vasteloavend” te laten voortbestaan.  

Laten we samen ervoor zorgen dat wij nog jaren vasteloavend kunnen vieren op “Os 
Groeët Ghen Heij” want “Ghen Heij is os alles!”

Roy Bos
Voorzitter CV De Bokkeriejesj

Woord van de opperbok
‘Even terug’
   
Carnaval op Groeët Ghen Heij onder de aandacht brengen en 
mensen te stimuleren deel te nemen aan dit geweldige cultuur er-
fgoed is niet altijd makkelijk. Wij hebben vandaag de dag genoeg 
mogelijk-heden aandacht te krijgen. Denk aan alle social media, 
Fb, twitter, watts app het www. Hoe deden ze dit vroeger? 

Door toeval ben ik in het bezit gekomen van een Vasteloaves gezett 
van de Bokkeriejesj, gedateerd 1950, 2e Joargank. Prins Hub I Hub 
Mulders, timmerman, meubelmaker van beroep is de heersende 

Hoeëgheed en de gehele voorpagina is aan hem geweid. Foto 
en Proklematierede en een geweldig logo van een Bok.

Sponsoren ontbreken ook hier niet verderop in 
de uitgave, waaruit blijkt dat ook de carnaval in 

deze jaren al afhankelijk was van gelden ges-
teund uit de toenmalige middenstand. Niet 
veel veranderd dus. Bedankt sponsoren, 

bedankt dat u ons de mogelijk-
heden biedt dit cultureel erf-

goed, Vasteloavend, in stand 
te houden.
   
Pierre Frolichs

Opperbok

Zit inne man op ee bengske 
in ut park. Ongerins zet zit ing 

vrouw nèëve um en zèët:
“Wit dieër, gieër liekt sjprèëkend 

op mieëne drieëde man”. 
“Goh” zèët dèë man, “wievöël kier 

zeet dieër dan getrouwd?” 
“Twieë kieër” zèët 

de vrouw.



In een levenstestament kunt u volmacht geven aan uw partner en kinderen of een andere vertrouwens
persoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, 
opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen. Een levens testament kan hiermee het 
aanstellen van een bewindvoerder door de rechter voorkomen, waardoor u de touwtjes in eigen handen 
houdt! 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 persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring en 
andere medische beslissingen. Wij informeren u graag nader tijdens een gratis gesprek!

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045  571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl

Dat kan door middel van een levenstestament.
In een levenstestament geeft u een volmacht aan 
iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld een part-
ner en/of kinderen, om uw financiële zaken te 
regelen als u het zelf niet meer kunt door bij-
voorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/
verpleegkliniek of fysieke beperkingen.

Ook kunt u volmacht geven aan uw vertrou-
wenspersoon om in dat geval medische beslis-

singen te mogen nemen en kunt u uw eigen 
wensen opnemen ten aanzien van een euthana-
sieverklaring en andere medische beslissingen.
 
Indien u geen volmacht heeft afgegeven zal een 
onderbewindstelling of ondercuratelestelling bij 
de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak 
is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende 
procedure. Voorts kunnen er dan geen transac-
ties meer worden gedaan ter besparing van erf-

belasting en/of verlaging van de bijdrage in het 
kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de ei-
gen woning kan dan niet meer verkocht worden 
zonder bemoeienis van de rechter! Een zeer ver-
velende situatie. Het levenstestament voorkomt 
al deze ellende.

Vandaar dat wij u sterk aanbevelen om dit op te 
laten stellen !  Wij informeren U graag nader 
tijdens een gratis gesprek !

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 - 571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl

HOUDT U  DE TOUWTJES IN EIGEN HANDEN ?

HEEFT U AL EEN LEVENSTESTAMENT?
Bij een levenstestament kunt u volmacht geven aan uw partner en kinderen of 
een andere vertrouwenspersoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet 
meer kunt door bijvoorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of 
fysieke beperkingen.

Een levenstestament kan hiermee het aanstellen van een bewindvoerder door de rechter voorkomen, waardoor u de touwtjes in 
eigen handen houdt! Met het levenstestament kunt u erfbelasting besparen en de Zorgbijdrage verminderen. Ook kunt u in het 
levenstestament persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring en andere medische beslissingen.

Maak snel met ons een afspraak voor een GRATIS informatief gesprek!

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan uw partner en kinderen of een andere vertrouwens
persoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, 
opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen. Een levens testament kan hiermee het 
aanstellen van een bewindvoerder door de rechter voorkomen, waardoor u de touwtjes in eigen handen 
houdt! 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 persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring en 
andere medische beslissingen. Wij informeren u graag nader tijdens een gratis gesprek!

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045  571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl
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kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de ei-
gen woning kan dan niet meer verkocht worden 
zonder bemoeienis van de rechter! Een zeer ver-
velende situatie. Het levenstestament voorkomt 
al deze ellende.
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laten stellen !  Wij informeren U graag nader 
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HOUDT U  DE TOUWTJES IN EIGEN HANDEN ?
Vier zint vuur uch doa!

 

  
  

Babi pangang 
Foe yon hai

Nasi of  Bami

hoofdgerecht

Sushi
voorgerecht

Ganzeweide 51|6413 GB Heerlen|Tel: 045-523 25 43 
www.dekroonheerlen.nl|info@dekroonheerlen.nl 

Het meest uitgebreide all you can eat assortiment in Limburg!

Carnaval menu
voor €11,90

ALLE CARNAVALSDAGEN OPEN

Fam. van der Kraan wenst alle carnavalisten
een hele fijne carnaval!

Tel. 045-5229170

Wannerstraat 13
Heerlerheide

Vier wunsche Prins Rick 1 
‘n fijn regieringsjoar



Viër wunsche 
òzze prinsezoon

ing onvergaetelikke
vasteloavessezoen!
Alaaf prins Rick I

Viër wunsche 
òzze prinsezoon

ing onvergaetelikke
vasteloavessezoen!
Alaaf prins Rick I

CARNAVALSTOPPERS

Bourgondische Beenham per kilo € 911

Limburgse Koude Schotel € 511

Superbol Werrem Sjink € 311

WWW.BEAUJEANDRANKEN.NL

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) 

 

Inbreker… 

Of carnavalsvierder? 

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

Taxibedrijf Savelkoul
06 - 81 28 25 95

luxe-vervoer met Audi entertainment
snelle internetverbinding in binnen- en buitenland
airport-, zakelijke-, directie- en particuliere rien

zeer aantrekkelijk geprijsd, tijdig reserveren
airportrien in luxe Audi vanaf € 75,-

bel voor de scherpste prijs



Prinses Manon I en Prins Rick I

Prinses Manon I en Adjudante Jennifer

Samen met mijn lieve familie en de prinsencommissie volgde het 
etentje, de foto’s, het passen van het pak en vooral het zwijgen. Wat nog 
verdomde lastig is als je het het liefste van de daken wilt schreeuwen. 
Na een geweldige voorbereidingstijd was het tijd voor oud op nieuw. 
Nog nooit heb ik zo kunnen genieten van het vuurwerk wat om 00.00u 
de lucht in ging. Dit werd mijn dag, 1-1-2017 de dag waarop iedereen 
het ging weten, dat ik de nieuwe heerser ben van Groeët Ghen Heij! 
Rond de klok van 19.00 uur was het zover, met een masker, een zwart 
gewaad en onder begeleiding van Eddie en mijn vader werd ik door een 
gang van fakkels naar het podium gebracht. De stem van onze opper, 
Pierre, is het enige wat ik hoor. Het aftellen kan beginnen, nog nooit 
duurde 11 seconde zo lang. Het gevoel wat er door je heen gaat als bij 
nul het masker afgaat is onbeschrijfelijk! 

Na de prinsenmarsj, tijd voor felicitaties en beginnen met nog meer 
genieten. Overweldigend zijn alle felicitaties, berichtjes, bloemen, 
drank, het bezoek en al het andere wat de afgelopen weken al op me 
af is gekomen! Iedere avond is het opnieuw een feestje, de receptie, 
de herrensitzung, de avond van de buut, de afzakkertjes op de 
prinsenresidentie, Menig tafel, podia of vensterbank beklimmen met Ties 
I, Angelko I, Ger I mijn prinsesje Manon I en al die andere geweldenare! 
Iedere avond heeft zijn memorabele momenten! Intensief neem ik alles 
in me op tot nu toe en dat wat nog komen gaat. 

Met de vasteloavend bijna voor de deur ga ik, samen met al die 
andere fantastische prinsen en prinsessen, bokke en geete, en alle 
vasteloavends gekken van Ghen Heij en omstreken ervoor zorgen dat 
deze vasteloavend een vasteloavend word die we nooit meer vergeten!

Vervolg

Woord van de Prins

Neet te geluive! v.l.n.r. Prinses Manon I, 

Prins Rick I en Marleen Rutten.

Jieëkere dreum van ‘n klein 
maedje... Prinses waere!
In sept 2015 ben ik thuis overvallen door de prinsessencommissie! Ik had niets 
maar dan ook niet in de gaten... Totdat die geweldige vraag kwam: Wil jij onze 
prinses worden? Jeetje wat woar dat sjiek!!!!

Ik mocht erover denken, maar dat was niet nodig! Tuurl-
ijk wilde ik dit en heel graag! 30 Januari 2016 ben ik  
uitgeroepen als prinses van Groët Ghen Heij. Inmid-
dels al een hele tijd onderweg nu. Ik geniet met 
volle teugen en dit voelt super!

Samen met mijn adjudant en D.G de Geête 
is ieder weekend een feest! Zonder mijn 
Geêtjes aan mijn zijde is het geen feest! Ik 
heb nog tot 18 februari te gaan, dan zal de 
nieuwe prinses de scepter gaan zwaaien.

En ja, ik zeg het vanuit mijn hart: 
Ik ben een ervaring rijker nu!!

Alaaf! Prinses Manon 1

v.l.n.r. Adjudant Rik I, 

Prins Rick i en Adjudant Patrick



Wat is ut versjil tussje un 
gôw sikkeratesse en un zieër

 gôw sikkeratesse?
Ing gôw sikkeratesse zèët: 

“Goeje murge baas”.
Eng zieër gôw sikkeratesse zèët: 

“Baas, baas, ut is 
al murge”. Op ut sjprèëkoeër ontvingt dur dokter inne radeloeëze man. “Dokter, ich 

zit mi tee groeët probleem. Jieëkere murge, genauw om hoaf ach, mot ich 
ing groeëte boodsjap doeën, “versjrikkelik is dat”. Dur dokter antwoeërd: 

“Ich sjnap neet woe dieër uch zurg om makt. Ieër hubt een prima wirkende 
biologische oeër en un oeëtsjtèëkende sjtofwisseling. Ich zieë doa ech geen 

problee”. Zèët dèë man: “Ut probleem is dat ich jieëkere murge ieësj om 
ach oeëre wakker wèët.”

Terugblik Ex-prins Wesley I
Voor mij begon het prinsen jaar eind septem-

ber 2015. Op deze dag werd ik door mijn broer, 

ex-prins ‘Marcel V’ in de val gelokt. Ik zou naar 

een  topsport conferentie gaan, maar uitein-

delijk zaten hier de topsporters van de prin-

senraad.

Vanaf hier begon het balletje te rollen en begon-

nen de speculaties op Ghen Heij ook langzaam 

de ronde te doen, wie zal de nieuwe heerser van 

Grooet Ghen Heij worden? Dit is misschien wel 

een van de dingen die ik als ex-prins zal missen 

het spelletje vooraf aan de prinsuitroeping.

De dag van de uitroeping was voor mij een zenuw-

slopende lange dag. Ik kwam met het geweldig 

idee om mijzelf om 15:00 in het Corneliushuis te 

verstoppen. Na lang wachten was het moment 

daar, de uitroeping, eindelijk was de spanning eraf en konden we flink gaan genieten 

van alles wat zou komen.

Ik heb met mijn adjudant, Rick Hoofs, veel mooie dingen mogen meemaken. Waar-

onder de herrenzitsung, de donderdag voor carnaval in Aken met o.a. de ex-prinsen 

Hajo I en Dirk-Jan I en natuurlijk de optocht. Uiteraard was het een grote teleurstelling 

voor mij dat deze niet kon plaatsvinden op de carnvalsmaandag maar het werd uitein-

delijk toch een fantastische beleving voor mij. 

Een andere mooie dag in carnavalsseizoen was de carnavals vrijdag dat we met de 

bokke-wagen door Ghen Heij en de andere kant van het spoor trokken en langs ver-

schillende sponsoren gaan. 

Al met al, vastelaovend zit voor mij diep en het is een prachtig seizoen geweest. Dit 

is mede gekomen door de mensen om mij heen en die mij en mijn adjudant hebben 

gesteund deze periode. Carnaval blijft een feest wat mensen bindt en hoort te binden. 

Bedankt een ieder voor een ongelofelijke tijd.

Ex-prins Wesley I

Dankwoord tijdens de 
abdicatie Prins Wesley

Abdicatie Prins Wesley

Noa vöal joare komme zich twieë vrunjdinne wèër taege 
mit alletwieë dur ege man woeëvan inne attraktieëf oeët 
zuut en dur angere totaal neet. Zèët de vrunjdin mit dur 
attraktieve man: “Moag is dich vuursjtelle, mieëne man”. 
Zèët de anger: “Kinste dich vuursjtelle, mieëne man”.

Ee echtpaar is op vakansie 
in Oostenrijk. Noa een fikse berg- 

wandelig komme ze aan op dur top van  
dur berg en besjleete effe te reste en te 

geneete van ut sjitterende oeëtzich.  
“Wat heerlik hieë”, zèët de vrouw,  
“Ich bin dur sjproakeloeës van”.  

Sjitterend” zèët dur man, dan blieëve  
ver in plaats va twieë wèëke,  

zes wèëke”.



Veer wunsje de Bokkeriejesj en prins Rick I
eine sjunne vastelaovend

Slagerij Van Melik Heerlerheide
Wannerstraat 3-5

Autorijschool
René Vrolings
Mobiel 06 41 572 110

Anjelierstraat 26c
6414 EV Heerlen
www.rijschoolvrolings.nl

c o m p u t e r s
TINC Voor meer dan alleen 

uw IT producten
Levering, Service
& ReparatieMgr.Hanssenstraat 13-15

6414 CC Heerlen
T: +31 (0)45 528 67 29
E: info@tinc-it.nl
W: www.tinc-it.nl

CORNELIUSHUIS HEERLERHEIDE 
GEMEENSCHAPSHUIS MARIARADE 

OP DE WEIJENBERG 11 | 6431 GB HOENSBROEK  
TEL: 045 5 28 55 23 | WWW.CHAPEAUCATERING.NL  
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Titus Brandsmastraat 2  
6414 BL Heerlen
tel  +31(0)45 522 87 18
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

www.ha-zus.nl

www.smaakenvermaakheerlen.nlwww.krommetoeter.nl

“Feest op

het plein!”

Kijk in onze folder voor
onze maandelijkse actie's

Rijnstraat 2
6413 XD heerlen

Telefoon 045-5726921



 

 

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 Rick 1

Strikken of
berliner bollen
Per 4 stuks 3.49

4 voor

Geldig in week 8 (zondag 19 t/m dinsdag 28 februari 2017)

Carnaval

aanbiedingen
Knal

WWW.MHADVIES.NL

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

Locatie Heerlen
Beersdalweg 100
6412 PE Heerlen

Locatie Heerlen Noord
Bokstraat 67
6413 AS Heerlen

Contact
Tel: 045 - 521 22 24
www.wijkel-groep.nl
info@wijkel-groep.nl

Haste noa 3 daag sjpringe

kom da noa

en sjei oet mit dat gebOak!

en zinge pieng aa de knOak

Wijkel Fysiotherapie



Herinneringen 
Ex-prins Danny I
Als ik terugdenk naar mijn prinsenjaar herinner ik mij een aantal 
zaken:

De val….
De val werd door de prinsencommissie opgezet in het Hoenshuis 
in Voerendaal. Door mijn neef Jos van Eeghem was ik meegelokt 
omdat we samen een optreden zouden verzorgen voor de verjaar-
dag van zijn moeder. Na het drinken van een kop koffie gingen we 
ruimten bekijken… en daar zaten ze dan … de prinsencommissie. 
Ik was totaal verrast en blij dat mij deze eer ten beurt viel. Wel eerst 
nog praten met mijn huidige vrouw en met mijn vader. Na de be-
denktermijn en goed overleg JA gezegd tegen de prinsencommis-
sie… daarna de mond houden tegen de raadsleden met wie ik vanaf 
de elfde van de elfde op stap ging.

Hoogtepunten van mijn seizoen:
• Het winnen van het KVL door BSO de Schacht met KiKaKoeKa-
Karnaval. Jongens was was ik trots op de jongens en meiden van de 
Schacht! Wat een prachtig optreden en daarna ook nog het optreden 
van hun op de Zoepkoel waar zij ook nog uit handen van Kartoesj de 
prijs van het mooiste prinsenhuis van Limburg (zie foto) in ontvangst 
mochten nemen en meenemen naar Groeet Ghen Heij.

• De ontvoering voor het Geete-bal door mijn neven en achterneven 
met aanhang. Wat heb ik gelachen met die jochies. En gezwommen 
in het zwembad vanj Henry Keeman. De jochies van toen zijn nu al 
een stuk ouder en een paar van hen zijn nu prinsenkandidaat en Rik 
Hoofs is zelfs vorig seizoen de adjudant van de prins geweest. 

• De verschrikkelijk hoge prinsenwagen op carnavalsmaandag. Mijn 
prinsenwagen kon je alleen beklimmen door een halsbrekende tour 
uit te halen om in de kop terecht te komen. Maar wat een uitzicht 
over de feestende massa.

• En daarna het afscheid op Carnavalsdinsdag het inleveren van de 
steek met veren, de prinsenketting en de scepter…. I did it my way!

ALAAF!

Piet verteld aa zieëne vrundj dat 
hèë zieën baan kwieët is. 

“Woeërom haat dur vuurwirker dich dan 
ontsjlage?” vruug der vrundj verbaasd. 

“Och”, zèët Piet, “doeë wits wie vuurwir-
kers zint: Ze sjtond der ganse daag mit hun 

heng igen tesj en kieëke wie anger hun 
wirk doeën.” 

“Ja”, zèët dur vrundj va Piet, “dat weet 
ich och, mèr woeërom hubbe ze noeë

 juss dich ontsjlage?”
“Ja”, zèët Piet, “Ze dachte allenuij 

dat ich ooch vuurwirker woar!”

De circustent van  Prins Danny

Anno 2017 is Danny raadslid

Prins Danny 1 - 2006



Groepsfoto van De Geête

Het Zit Aug Bie Ós in de Familie van Dalfsen. Prinses 
Mariëlle 1e, dochter van ‘t Jan en Astrid van Dalfsen. 
Ik vind het een eer om in mijn eigen Jubileum jaar van 
4 x 11 jaar Prinses te mogen zijn bij DG de Geête van 
Groeêt Ghenhey. 

Geboren en getogen op het Litcherveld, een echt Hedsjer Maedje 
dus die de vasteloavend met de paplepel is ingegeven. Mam Astrid 
was jarenlang voorzitster bij DG de Geête en al lid sinds 1981 
en ex Prinses van 1987. Twee jaar geleden heeft ze haar functie 
overgedragen aan Karin Mengelers maar Astrid is nog steeds volop 
actief binnen de leden van de DG de Geête met veel plezier. Mijn 
vader Jan was jaren lang in het bestuur van de Koninklijke Fanfare 
van Ghenhey. Na jaren voorzitter en nu Ere-voorzitter bij de Hedsjer 
Jonge die al een aantal jaren met succes de uitverkochte Mega 
Groeête Dameszitting organiseren . Mijn broertje Marcel was prins bij 
de Bokkeriejesj in 1998 en nu sinds dit jaar bij de Ere raad. Lotte van 
Dalfsen,dochter van Marel en Joyce van Dalfsen was jeugdprinses 
in 2013. Mijn zus Sandra was Adjudante van ex-prinses Diana 2015. 
En zeker niet te vergeten mijn peet tante Ex-prinses Mayke 1985 en 
tante Jose het zusje van mam ex-prinses in 2004. Ik mag dus wel 
zeggen dat het bij ons in de familie zit. 

Mijn echtgenoot Stefan Verhaegh heeft mij destijds uit Ghenhey verleid 
naar het mooie Helden in Noord-limburg waar wij nu woonachtig zijn 
samen met onze prachtige zoon Nino van 14 jaar, maar al die jaren 
zijn wij altijd tijdens de vasteloavend op Genhey te vinden want daar 
ligt ons vasteloavend hart. Stefan zit in de jury voor de Schlagers 
van de Kuus oeht Kepèl (Panningen). Deze leadjesmiddag bepaald 
weer de deelnemer voor ‘t P&M leedjesfestival. Hieruit zijn al diverse 
malen finalisten voor lt bekende LVK uitgekomen. Volgend jaar zal 
hij voorzitter bij de Kuus zijn dus ook in de carnavalsmuziek zijn wij 
goed vertegenwoordigd .

Ook is het bijzonder dat ik de Scepter van de geweldige ex-prinses 
Manon mag overnemen. Hiermee ben ik namelijk de derde achtereen 
gesloten en in totaal vierde prinses binnen onze eigen grote groep 
CV Misch Masch, hoe fantastisch is dat! Deze groep was ontstaan 
na uitroeping van ex-prins Marcel 4de in 1998. Deze schitterde grote 
groep heeft 1 x 11 jaar de Hedsjer optocht mogen beleven en heeft 
vele successen gekend. Deze groep is na 2008 helaas ontbonden 
maar in die mooie jaren hebben we samen met o.a. ex-prinses Jose, 
ex-prinses Diana en ex-prinses Manon heel wat lol en plezier samen 
met alle leden mogen  beleven. 

Na deze periode ben ik mijn eigen kostuums gaan ontwerpen en 
maken. Dit is wat ik als grote hobby in al die Misch Masch jaren 
hebt ontwikkeld. Als een vis in het water voel ik me als ik met mijn 
naaimachine en stofjes in de weer ben. Deze pakken maakte ik 
voornamelijk voor mijn man Stefan, onze zoon Nino en mezelf. Ik 
hoop nog altijd dat ik van mijn creativiteit ooit nog eens mijn beroep 
kan maken met het thema “vasteloavend” in de hoofdrol. Ideeën en 
inspiratie heb ik nog genoeg. Wie weet komt ook deze wens nog 
eens voor mij uit. 

Ben ik niet bezig met mijn kostuums dan ben ik in de sportschool te 
vinden, waar ik het heerlijk vind om mij uit te leven in de fitnesshal 
of de groepsles van Less Mills Gritt te volgen. Tja, veel bewegen 
is goed voor lichaam en geest en geeft ruimte om mijn creatieve 
ideeën goed te laten werken. 

In mijn dagelijks beroep ben ik bedrijfsleidster bij Parfumerie Pour 
Vous Hoeben te Panningen. Het walhalla voor elke make-up en 
verzorging bewuste vrouw en het paradijs van de parfums. Waar ik 
elke keer weer met veel plezier en enthousiasme naar toe ga. Dat 
komt natuurlijk ook door samen met een geweldig team te mogen 
werken die stuk voor stuk zoveel passie voor hun vak hebben en dat 
merk je als je bij ons binnenloopt. Dus dit is de andere kant van mij 
wat ik dagelijks en super graag doe. 

Wat éénmalig is, is om gekozen te worden als Prinses en nog 
wel op Ghenhey. Zo speciaal! Ik voel me ook zeer vereerd. Het 
vasteloavendsgevoel komt vanuit mijn hart, ik ben er mee geboren 
en ik heb er  heel veel zin in om er samen met jullie er een geweldig 
mooi en schitterende seizoen van te maken. We moeten genieten 
van ons leven, tradities koesteren, lief zijn voor elkaar en dat doe je 
het beste SAMEN met familie, vrienden en kennissen en daarom:

“GHENHEY, DOE BIS MIEN ALLES” 
ALAAF!



• Voor al uw sportprijzen, plaketten, acrylaat & graveerwerk in glas,
 fruit, hout, kunststof, kurk, leer, marmer, metaal, rubber en textiel.

• Tevens is het mogelijk om een eigen ontwerp, vingerafdruk of foto
 te laten graveren in diverse geschenk)artikelen.

• Met onze laserapparatuur kunnen wij zeer gedetailleerd
 graveren in een verscheidenheid aan materialen.

Reeds meer dan 45 jaar de specialist voor al uw Carnavals-accessoires.
Wij vervaardigen medailles op basis van uw eigen ontwerp of idee en hebben een zeer
gevarieerd medaille assortiment. Mutsen, kostuums en prinsenpakken, prinsen-en presidentkettingen, 
handschoenen, geborduurde sjaals, veren, scepters, pins, buttons,vlaggen en vanen behoren ook tot
ons assortiment. Kortom alles wat u als vereniging nodig heeft.

Holzstraat 7 6461 HK KERKRADE
Tel. 045-5670720
info@putters-hommel.nl

www.putters-hommel.nl
www.graveerbedrijf.com

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

www.jacstel.nlinfo@jacstel.nl

F. Combach
Kampstraat 50 I 6413 EE Heerlen
T 045 563 16 88 I 06 216 585 36
info@denok.nl www.denok.nl

KLASSE
IN

VERHUUR

Industrieterrein de Koumen I Heerlerweg 156 I 6433 HX Hoensbroek-Heerlen
T 045 - 572 86 87 I info@partyland.nl I www.partyland.nl



€ 50,- retour
van uw eigen bijdrage

uitsluitend voor nieuwe klanten(geldig van 1-1 t/m 30-6-2017)

ACTIE
ZIEKENVERVOER
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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



De aanwezigen amuseren zich uitstekend.

Ex-prinsen 
Vasteloavend is een mooi feest voor jong en oud waar Lim-
burg trots op mag zijn. Even het spreekwoordelijk masker 
opzetten en de zorgen van alledag vergeten en genieten.

“Einmal prinz zu sein”, de tekst van deze schlager kan iedere 
prins dromen. Wij als Ex-prinsen hebben allemaal dit prachtige 
feest in al zijn facetten mogen ervaren als ‘Hooglustigheid’. Nu 
nog brengt dit bij iedereen van ons een twinkeling in de ogen. 
Als we terugdenken aan de vele bezoeken, de geschminkte ge-
zichten, de praalwagens, de mooie en bonte carnavalspakjes en 
de fantastische schlagers, die luidkeels worden meegezongen.

Wij als Ex-prinsenvereniging willen dit stukje cultuurgoed bli-
jven uitdragen. Daarom organiseren wij jaarlijks een ‘Ex-prin-
senavond’. Een carnavalsavond met vele bekende artiesten. Dit 
programma wordt ieder jaar samengesteld voor jong en oud. 
Want vasteloavend moet een feest zijn voor iedereen, het moet 
mensen samenbrengen.

Normaliter werd deze avond gehouden in de staart van het sei-
zoen. Namelijk de zaterdag twee weken voorafgaand aan de 
carnaval. Dit is van oudsher een traditie binnen onze vereng-

ing. Maar tradities houden alleen maar stand als ze met hun tijd 
meegaan. Als vereniging hebben wij besloten om het seizoen te 
starten met onze avond en hebben onze avond verplaatst naar 
de novembermaand. Waarvan de eerste editie inmiddels heeft 
plaatsgevonden. Het was een hele gezellige avond en gezien de 
vele positieve reacties over het programma en de datum meer 
dan geslaagd. Wij hopen dan ook dat er een nieuwe traditie is 
geboren. Inmiddels staat het programma voor de komende edi-
tie in de steigers. Wij zullen ervoor zorgen dat ook dan, leuke en 
bekende artiesten op ons programma staan.

Voor nu wens ik een ieder een geweldige vasteloavend en een 
mooie optocht toe. 

ALAAF!
Patrick Dortant
Voorzitter Ex-prinsen van c.v. De Bokkeriejesj

Kees en Hans gont noa un 
hamburgerrestaurant. Ze besjtelle doa alle 
twieë inne hamburger. Effe later kumt de 

serveerster mit twieë hamburgers en get te drinke. 
Dur ene hamburger is evvel grutter es dur angere. 
Hans dingt effe noa en kriet zich dan dur grutste. 
“Wat bis doeë egoistisch zegk, doeë kriets dich 
zoeëmèr de grutste hamburger”. Sjrieëwt Kees. 

Woeërop Hans zèët: “Welke zôws doeë dan 
genomme hubbe?” “Dur klinste natuurlijk” 

zèët Kees, woeërop Hans zèët: 
“Wat zeurste dan, dèë haaste toch!!!”

Dansgroep

“Woeërum nom doeë noeëts 
vakansie?” zèët dur ene tèëge dur 

angere kollega. Zèët dèë ene;
 “Ich kan ech neet weg”.“Woeërum 

neet” zèët dèë angere, “kint de firma 
dich neet misse?” ”Mekkelik” zèët
 dèë angere, “mèr ich wil neet dat 

die doa achter komme.”



Optochtnummers
NR NAAM MOTTO CATEGORIE

1 De Breumelkes In vasteloavendskleure gunt veer de optocht opfleuren GrGr

2 C.V. De Plintenpütsjers Alpenrock GrGr

3

4/5 De dolle dwazen Sjpass en plezeer Prlw/GrGr

6/7 V'r zunt 'm kwiet Grease (de film) Prlw/GrGr

8 Miep en Miepie Miep en Miepie houden van Sushi Duo

9

10 Frans Cobben Ich han ginne kater Einz

11 VP Vastelovend Partij KlGr

12/13 VG Ummer op het Letse moment Veer krone de optocht van Heerle Prlw/GrGr

14 Komiek Fiasco Als je van dieren houd , leer je mensen kennen. Einz

15/16 CV Der Neu Generasie D'r sjoemelsoftware sjloog op hol. Noe hant veer allein fiësta in d'r bol! Prlw/GrGr

17/18 Rennemiger Sjpass Gaste Veer trekke op safari durch os Ghen Heij…… Want Ghen Heij is os alles! Prlw/GrGr

19/20 CV De Sjtoemelkes Kluur en moeziek is watste huujst en watste ziest Prlw/GrGr

21/22 CV d'r Kromme Sjtek Kal mich neet noa  Carnaval is wir doa! (Papegaaien) Prlw/GrGr

23 De bonte kroam Veer storten os op carnaval KlGr

24/25 CV De Kcc'tjes Met de Jungel om ons heen trekken wij door heerleheide heen Prlw/GrGr

26/27 CV Nog Inne Oët Venetië kumpt Nog Inne Ghen Heij fieëstend binne ! Prlw/GrGr

28/29 Noch ummer gene noam & M.C.C Limbury Roadstars Kabouters en elven Prlw/GrGr

30 Nico en Teun 2 flabbese van ut Litsjerveld Opa en papa zint nog sjprietzig Duo

31/32 De Vogelaers Heerlerheide Mit veul lol en plezeer vleegen veer euver os Ghen Heij heer !!! Prlw/GrGr

33 Paul Creatieve Geëf kluër an `t leéve: Roeëd = Leefde, Geël = Optimisme, Greun = Natoer Einz

34 De Nuuj Bengelkes Vier woare nog nit kloar, ut vurrig joar! GrGr

35/36 Alles durch éé Vier verovere de vastelaovend mit dor sjpas tank Prlw/GrGr

37 C.V. De Zaate Musj Veur vasteloavend hoofse os neet aan te schwengelen KlGr

38 Joost Baggen Sjuttekunegin Einz

39/40 VG Der Partyslammers Van 'n huuske in Ghen Heij Noa n kasteal in 'n onderwater heerschappij Prlw/GrGr

41 C.V. De Beeren C.V. De Beeren met Prins Paul 1e & Jeugdprinses ............1e CV

42 Stroalende gaste Lekker Spass mit ze twiekes Duo

43 CV Durch een Sjpas en plezeer GrGr

44/45 Carnavals-groep Passart-Vkc 80 jaor Passart-Vkc mit sjpass en plezeer !! Prlw/GrGr

46 Tiroler Freunde Vier zint schlauer dan de res, vier hant ut ganse joar Oktober-fes GrGr

47 De Rikke Pikkies Drie Daag lappe  vur  os  alles aa  de laars GrGr

48/49 CV Gans Gek Veer griezele der vasteloavend doer Prlw/GrGr

50/51 Woabische Klumkes Mit ut Alice i Wonderland viere vier carnaval durch ut ganse land Prlw/GrGr

52/53 Bende van allende De vrolijke Chinezen Prlw/GrGr

54 JCV 't Pannesjop Ghen Heij du bis mien alles, Maar van de kleuren van os kriegen ze bijles. GrGr

55 C.V. de Postbuulen Mit de Postbuulen in de optoch CV

56 Damesgarde De Boontjes CV

57 CV Carboon CV

58 Vriendengroep 'De Wappetikies' Circus in Ghen Heij maak jederein stolz en blij! GrGr

59/60 Vriendenkring d'r concurrent Western Prlw/GrGr

61 De Naknav's We lopen kleurrijk de optocht op Gen Heij GrGr

62/63 Kloep D'r Zeute Troep Rio Safari Prlw/GrGr

64/65 Carnavalsvrung  Van Al Bi Jee Veer make  gein gate,  mer ruimte in de optocht Prlw/GrGr

66

67/68 De dreumers Ijskoning en ijskoninginnen Prlw/GrGr

69 V.G. De Party-Klieren "Ghen Heij doe bis mien alles!" Duss nogal wiedes det veer d'r oag weer bie zeen. GrGr

70 CV Chalet CV

71 C.V. Nieh - Einde Ook zonder motto zijn we super op Nieh Einde! GrGr

72 Vriendengroep "Altijd zin in een feestje" Wij veroveren Groeet Ghen Heij want doe bis Mien alles ! Prlw

73 NEC

74 C.V. De Jonge Böck CV

75/76 Alles kump good Spass en plezier ieder jaar weer op Gen Hei Prlw/GrGr

77 Toeternie Toe D'R Concurrent Rood Geel Groen Vier Hand Ummer Spass GrGr

78/79 CV Ons Honk Veer gunt fleurig en kleurig der carnaval durg Prlw/GrGr

80 Spektakel & Duo Arke Vier zint versjlingerd aon os Ghen Heij KlGr

81 Ummer d'r Letste Ummer vuur alle en alle vuur ummer GrGr

82/83 Sjpassvrung MSP De kids het vasteloavend viere  leren. Prlw/GrGr

84 Angelo Marcic Heerlen/Landgraaf ?????? Einz

85 Spassvinken Vier rocken euver Ghen Heij Duo



Route optocht:
Bokstraat, Ganzeweide, Lokerstraat, Wannerplein, 

Groeët Ghen Heij, Heulsstraat, Kampstraat, Anjelierstraat, 

Nachtegaalstraat, Vrijherenberg, Hindestraat, Elandstraat,

 Roebroekweg, Papersjans, Gravenstraat, Geitstraat, 

Cornliusplein

De optocht vertrekt 
om 13.11 uur.

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

Opmaak diverse advertenties
Mick Lemmens, www.motionhero.nl

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

Colofon
Wij zijn verhuisd naar de nieuwe locatie Honigmannstraat 39 heerlen,

schuin tegenover het oude postkantoor.

Kom snel kijken naar onze nieuwe zaak en laat u betoveren.

Bosten Sea Food
Honigmannstraat 39

6411 LJ Heerlen
Tel 045-5719297

www.bostenseafood.nl

86 Parksjtad Meadjes KlGr

87 Hedsjer Blumkes Ghen Heij du bis mien alles, vooral went 't carnaval is KlGr

88 CV De laat komers Mit oos pauwe-vere sjtroale vier d'r vasteloavend 2017 in GrGr

89 C.V. De Space Bock Veer zunt mit ganz Holland op zeuk noa d'r mol !!!!!!! GrGr

90

91 Nico Knol ? Einz

92 De Heksenbergse Sjpassproeme Van de Sjpassproeme als indiaan, geet dien hart sneller slaan GrGr

93 Duo Getikt Vandaag zitte veer de blumkes boeten Duo

94 Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss Bonte Boel Mzk

95 D'r Heksenberse Vasteloavends Verein Prins Patrick II, Jeugdprins Bram I en de raad van elf CV

96 Zooitje Ongeregeld Op Sjpasseberg sjtroale de sjterre roeët, geejl en greun GrGr

97 Ummer net op tied Dit joar sjtroalen vier veur jeugdprins Bram 1e va Sjpasseberg GrGr

98 Vriendenclub Heksenberg Vuur lope al 11 joar mit wen ut carnaval is. KlGr

99 Pierre Vijgen D'R "KLOON" der "KLOONEN" Einz

100 Hennie Philippen Floran en Fauna Heerlerheide Einz

101 De Vasteloavend Pupkes Vieër veroveren d'r Hedsjer Carnaval GrGr

102 WasNieNetjes.nl Wie Ouwer Deste Netter Duo

103 VC De Bepkes Ghen Heij du hubst van all!!! KlGr

104 Du, ich & de kinger Ghen Heij doe bis alles vuur mich, zoë sjtolz wie 'n pauw op dich!! GrGr

105 Leerssen - van Dalfsen Sjtapelgek mit vasteloavend KlGr

106 CV Re-Belle Veurzichtig benadere, want in os jubileumsjoar sjtreumt bokkeriejesjbloot durch ozze aderen. KlGr

107 De oude garde Op Gen Heij is ummer theater en vier nieën het aaneën KlGr

108 Jônk Geliërd Ghen Heij doe bis mien alles, doarom goan veer dit joar op Chique KlGr

109 Watdatda t hingt os de vot oet KlGr

110

111

112 Damesgarde de Geête Genhei du bis m'n alles CV

113 Ex-Prins Wesley I CV de Bokkeriejesj Ex Prins Wesley I CV

114 Raad CV de Bokkeriejesj Raad CV De Bokkeriejesj CV

115

116 Koninklijke Fanfare St. Joseph Mzk

117 Prins Rick I CV de Bokkeriejesj Prins Rick I CV



Wij verzorgen de acquisitie  
voor de volgende bladen:

 • Burgerkracht/Zorgbelang (huis voor de Zorg)
• Gezond Idee (MUMC+ / azM)

• Zuyderland Magazine (Zuyderland MC)
• Thuiskomen (Vivantes Ouderenzorg)

• Beurskrant (Parkstad Zorgbeurs)
• Beurskrant (Gezondheidsbeurs Limburg)

• Northern Star (NATO JFC  
Headquarters Brunssum)

• Newcomers Guide (NATO JFC  
Headquarters Brunssum)

 • Shopping Euregio Guide
• Gastro Euregio Guide
• Freizeit Euregio Guide
• Weekblad De Etalage

• Weekblad De Geulbode
• Weekblad De Troef

• Het Bokkepootje (c.v. de Bokkeriejesj)

Van der Scheurstraat 109 - 6413 VG Heerlen
045-7509550 - 06-50298807 - mail@randalesser.nl

www.randalesser.nl

Wilt u zelf iets uitgeven!?

Wilt u zelf iets uitgeven!!, neem dan  

eens vrijblijvend contact op, dit kan ook  

bv. voor een jubileum van een vereniging 

zijn, of op het werk een gelegenheid.

We sell media in the best way


