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Jaarverslag seizoen 2019 - 2020 - 2021 
 

De carnavalsseizoenen 2019 – 2020 en 2020 - 2021 zijn alweer ver voorbij en de zomer van 

2021 is alweer bijna voorbij. Nog belangrijker is echter dat we langzaam terug kunnen keren 

naar het “normaal”. Wat een 1,5 jaar is het geweest, kort na het afsluiten van het seizoen 

2019 – 2020 zijn w met z’n allen in een lockdown geraakt en waar we nog steeds inzitten. 

Het heeft er ook voor gezorgd dat het carnavalsseizoen 2020 – 2021 er eigenlijk niet is 

geweest.  

Het seizoen 2019 – 2020 was en heel positief seizoen met weinig wanklank en vooral veel 

plezier. We mogen echt terugkijken op een heel mooi seizoen met alleen maar hoogtepunten. 

 

Met het seizoensmotto : 

Leef veur de Vasteloavend 
 

 
en met onze nieuwe prins “Prins Collin I (Falize)“ kunnen we in totaliteit terugkijken op een 

zeer geslaagd seizoen en zullen we de weg die we zijn ingeslagen met alle vernieuwingen ook 

in de komende seizoen voortzetten. Uiteraard met her en der kleine aanpassingen en nieuwe 

initiatieven.  

 

Ook werd er in dit seizoen wederom een carnavalskrant uitgebracht , wat na het grote 

succes 

van de 4e editie en met hulp van Randal Esser ook dit seizoen weer een groot succes was. 

 

Over het seizoen 2020 – 2021 kunnen we heel kort zijn, dat is er, m.u.v. enkele leuke 

initiatieven, niet geweest. Hier later meer over.  

 

 

Evenementen Seizoen 2019 – 2020 
 

Opening 

Op 11 november vond traditiegetrouw de opening plaats van het carnavalsseizoen.  

Om 19.11 uur begon de Heilige Mis en aansluitend werd de (ere)raad, prins Ivo I, 

damesgarde de Geete geïnstalleerd.  

Na de 11 kanonschoten kon het carnavalsseizoen beginnen en bezochten we gezamenlijk met 

D.G de Geete , C.v. de Beeren, C.v.Carboon, Cafe d’r Bolle  en Cafe d’r Bok. 

 

In de maand november, tot aan de adventtijd hebben wij diverse recepties en proclamaties 

bezocht. 

 

Gala Ex-Prinsen 

Wederom een geweldige en gezellige avond georganiseerd door de Ex-Prinsen van de 

bokkeriejesj 

 

Proclamatie: 
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Op zondag 5 januari was dan het grote moment daar en konden wij onze nieuwe prins 

presenteren aan de Heerlerheidse bevolking. Dit kon natuurlijk niet voordat wij afscheid 

hadden genomen van onze regerende jubileum  Prins Ivo I, die dit op geheel eigen wijze 

presenteerde en iedereen bedankte voor een geweldig jubileumseizoen. Hij natuurlijk toe 

trad bij onze Ex-Prinsen. 

 

Na de speech van Ivo was het grote moment daar.  

De zaal werd verduisterd, Het spotlicht ging aan en op spannende muziek werd er een 

kandidaat door de zaal begeleid door de prinsen commissie. 

Groot was de verbazing dat er opeens nog een kandidaat op het podium zat te spelen met 

zijn Band Tiroler Ohne Berge waarna na vele speculaties tot ieders verbazing Colin Falize als 

nieuwe heerser van de Bokkeriejesj werd onthult, 

Wat natuurlijk vele hadden verwacht, maar toch altijd tot het laatste moment spannend 

blijft. 

Het was een gezellig samenzijn, waarna er nog enkele horecagelegenheden op Heerlerheide 

werden bezocht. 

 

Prinsenreceptie 

Op vrijdag 10 januari vond de prinsenreceptie plaats. Uiteraard waren er vele felicitaties 

voor Prins Colin I, en Ex – jubileum prins Ivo. Mooi waren de bezoeken van de 

muziekgezelschappen waar Prins Colin I lid van is. Een speciaal woord van dank aan Wir Sind 

Spitze die hun (reserve) bandlid, Prins Colin I een muzikale felicitatie kwamen brengen met 

een spetterend optreden.  

Ook stond ons jubilerend raadslid in de receptierij en wel 2 x 11 jaar Marcel v Dalfsen  

Ook hij kon vele felicitaties in ontvangst nemen. 

 

Herrensitzung 

De Herrensitzung, elk jaar een van de hoogtepunten in het carnavalsseizoen, was ook dit 

jaar weer snel uitverkocht en kende een uitstekend programma. Met dank aan Stichting 

Bijzondere Festiviteiten kijken wij terug op een leuke dag, die een toegevoegde waarde 

heeft voor de carnaval op Heerlerheide en ver daar buiten.  

Zeker omdat dit jaar de 35e editie plaats vond waren kosten nog moeite gespaard om het 

podium en het programma nog meer cachet te geven. 

 

Dameszitting 

Uiteraard hebben wij ook dit jaar weer een kort bezoek gebracht aan de Dameszitting, een 

evenement dat ook niet meer weg te denken is op Ghen Heij. De Hedsjer Jonge hebben dit 

goed voor elkaar en ook dit evenement kan rekenen op een uitverkochte zaal.  

 

Kingerzitting: 

Op 3 Februari organiseerde wij naar het succes van vorig jaar de 3e kinderzitting. Inmiddel 

georganiseerd door een apart opgerichte stichting om de carnaval bij de jeugd van 

Heerlerheide onder de aandacht te bregen.   

 

Geêtebal: 
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Op de laatste zaterdagavond voor het carnavalsweekend staat traditiegetrouw het Geêtebal 

op het programma . Helaas hebben de dames besloten na 56 jaar de stekker eruit te trekken 

wat wij als Bokkeriejesj zeer betreuren, weer een stukje traditie wat gaat verdwijnen !!! 

Natuurlijk hebben wij als bokken dit niet zomaar voorbij laten gaan maar met een 

afscheidslied en met pijn in ons hart afscheid genomen. 

 

 

Carnavalsvrijdag 

Al vroeg in de ochtend werd een bezoek gebracht aan de peuterspeelzaal waarna de raad 

zich naar het Corneliushuis begaf om daar het carnavalsbal van BS De Ganzerik bij te wonen.  

Dit was wederom een gezellige ochtend waarin we de nieuwe prins en prinses van de Ganzerik 

bekend mochten maken. Nadat het bal bij de Ganzerik was afgelopen heeft de raad een 

bezoek gebracht aan BS De mijnstreek waar het carnavalsbal ook in volle gang was.  

 

Traditiegetrouw is vrijdag de dag waarop wij met de voltallige raad, met de bokkenwagen 

naar Heerlen (Cultuurhuis Sittarderweg) trekken om daar een bezoek te brengen aan onze 

hoofdsponsor Mabs.4.0. Alvorens dit te doen werden wij wederom uitgenodigd door onze 

sponsoren Bazuin en Rade om ook hier een hapje en een drankje te doen, wat door de raad 

zeer werd gewaardeerd. 

 

Bij ons bezoek aan Mabs4.0 hebben wij Leon en Sabina Beerendonk de hoogst mogelijke 

Bokkeriejesj onderscheiding overhandigd, de Bok Mit de Gouwe Heuerre. Deze hebben zij 

door hun jarenlange financiële ondersteuning dik en dik verdiend.  

 

Uiteraard mocht een bezoek aan Heerlen Centrum niet ontbreken, waar we voor het Vijfde 

jaar achtereen de intocht van de Blauwe Sjuut op luisterde wat een geweldige happening 

was.  

Blijft echter de vraag of we komend seizoen wederom naar het centrum kunnen trekken, 

daar het een zeer drukbezocht evenement aan het worden is en uit veiligheidsoverwegingen 

we niet meer met de raadswagen het centrum in mogen. 

Daarna zijn wij op initiatief van onze Prins en adjudanten naar Brunssum getrokken alwaar 

we in de Brikke Oave nog enkele gezellige uurtjes hebben doorgebracht.  

 

Kindercarnaval 

Alweer voor de 12de keer in successie trok op carnavalszaterdag de kinderoptocht door de 

straten van Groeët Ghen Heij. Na een leuke optocht kreeg het kindercarnaval een vervolg en 

wel in het Corneliushuis. Wederom de vertrouwde opzet voor een gezellige middag. Rond de 

klok van 18.00 uur was het middagprogramma afgelopen.  

 

Prinsenbal 

Traditiegetrouw werd op zaterdagavond Prins Colin I. Uiteraard zorgde onze fanfare voor 

de muzikale begeleiding.  

 

Het Prinsenbal was wederom in Cafe d’r Bok alwaar een supergezellige avond werd beleefd 

en deze zal zeker worden voortgezet. Een dankjewel aan John en Mir voor het mogelijk 

maken van deze avond. 
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Optocht 

De Optocht was een groot succes met nu wel een droge aankomst op het Corneliusplein 

 

Ieder jaar zie je dat er nieuwe groepen mee trekken wat zeker een pluim is voor onze 

optocht commissie die achter de schermen heel veel werk verzet. Sjappoo !!!!!! 

 

Ook dit jaar werden door de optochtdeelnemers weer fantastische creaties gemaakt en 

geweldige praalwagens gebouwd. Voor de jury van de optocht was het dan ook een moeilijke 

opgave om de juiste punten te geven. Uiteindelijk werden alle prijswinnaars op de bühne 

gehaald om zich nog 1x te presenteren.  

 

Het optochtbal was gezellig maar wederom de tendens dat het bezoekersaantal terugloopt. 

Na het optochtbal werden nog enkele cafe’s aangedaan, waarna een geweldige dag werd 

afgesloten. 

 

 

Sluiting 

Nu de weergoden weer eens meewerkte kon na een afwezigheid van 2 jaar weer een 

rondgang met de kids gemaakt worden over ons Groeët Ghen heij waarna we aansluitend met 

de kids naar Cafe dr Bok waar we met de kids lekker frietjes hebben gegeten 

 

Daarna rond de klok van 19.30 uur vertrokken wij naar Café de Bolle (ook sponsor) waar wij 

Onder auspiciën van onze Opper het seizoen afgesloten hebben door onze raadskettingen en 

mutsen op te bergen, tot de 11 van de 11e 

 

Helaas konden wij geen Driek verbranden daar deze op de rotonde al klaar stond maar 

gestolen is geworden. 

 

EN TOEN KWAM CORONA !!!!! 

 

Halfvasten 

 

Helaas afgelast ivm de maatregelen voor Corona 

 

Opening: 

 

11-11: op alternatieve wijze geopend ivm corona met filmpjes op Youtube en Facebook 

 

Ook kregen wij het zeer droevige nieuws dat “OZZE “Jan (Vrolings) o.a. drager van de  
 “Bok mit de gouwe heuere” en Ex – Prins overleden is. 
 
Wij hebben op waardige wijze afscheid van Jan genomen en wensen de nabestaanden heel veel 
sterkte. 
 

Daar er natuurlijk door Corona niets kon plaatsvinden, zijn we aan de slag gegaan met het 

plaatsen van oude filmpjes op YouTube en Facebook. Door de vele positieve reacties is dit 

achteraf een leuk alternatief gebleken. 
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In samenwerking met onze sponsoren Café d’r Bok en de Bolle zijn we Mosselen en 

bierpakketten gaan bezorgen . Een gedeelte van de opbrengst zou in de kas van de 

Bokkeriejesj belanden maar in overleg hebben wij dit “retour“ gesponsord aan Café d’r Bok 

en de Bolle. 

 

Ook hebben we op Carnavalszaterdag een online quiz georganiseerd waar veel deelnemers 

thuis aan de buis aan mee hebben gespeeld, dit is zeker een opsteker en wellicht een 

blijvertje. 

 

En als klap op de vuurpijl een slotlied met oude beelden en raadsleden die hun waardigheden 

afzetten. 

 

Slot 

Alvorens het jaarverslag af te ronden wil ik naast de leden nog een aantal personen apart 

bedanken voor het welslagen van deze seizoenen: 

 

De familie en vrienden van Prins Colin I voor de goede ondersteuning. 

De adjudanten Marcel, Math, Richard en Sander voor zijn ondersteuning aan Prins Colin I. 

 

En bijzondere dank naar de ouders van Prins Colin waar altijd een hapje en drankje 

klaarstonden als we er al weer eens niet genoeg van konden krijgen. 

 

Onze Hoogheid Colin I voor zijn waardige en tomeloze inzet tijdens zijn functie als Prins 

van de Bokkeriejesj van Groeët Ghen Heij 2020 en ook nog het seizoen 2020 – 2021 waarin 

hij deze rol ook nog eens heeft vervuld.  

 

De gemeente Heerlen die, ondanks het uitblijven van de reguliere carnavalsactiviteiten er 

voor heeft gezorgd dat er budget was voor nieuwe initiatieven en dat wij konden voldoen aan 

de verenigingskosten. Hierbij moet en wij ook enkele sponsoren bedanken die ons ook in het 

corona jaar heeft ondersteund.  

 

Tevens een groot dankjewel aan alle vrijwilligers die ons ook deze jaren weer hebben 

geholpen bij de vele evenementen. Daarnaast ook mensen van de optochtcommissie en aan 

alle optochtdeelnemers die wederom voor een fantastische optocht hebben gezorgd. 

Uiteraard ook de fanfare en schutterij voor hun inbreng tijdens de officiële momenten. 

Tevens een dankjewel aan DG de Geete voor de mooie jaren die we samen hebben mogen 

vieren en die wellicht in de toekomst weer opstaan en ons weer komen vergezellen met het 

vieren van de carnaval op Heerlerheide. 

Natuurlijk ook een heel groot dankjewel aan alle sponsoren die het elk jaar weer mogelijk 

maken dat we op Groeët Ghen Heij carnaval kunnen vieren.  

 

Laten we hopen dat komend seizoen alle maatregelen het toe laten om wellicht weer op 

“Normale wijze“ Carnaval kunnen vieren. 

 

Met carnavaleske groet, 
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Johan Sluijmers 

Secretaris  


