
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

De tijd vliegt, het carnavalsseizoen 2017-2018 is alweer ten einde. Een jaar waarin Prins Paul II en 

jeugdprins Jesper heel Neerbeek het “Vasteloavend veer vier saame” wilden laten beleven. En wat 

hebben we daar met alle verenigingen en dorpsbewoners van kunnen genieten.  

De nieuwe hoogheden (red…vermelden namen??) , groot en klein, zijn al vol energie uit de startblokken 

geschoten voor een kort, maar vast en zeker krachtig, seizoen. Wij wensen hen een geweldige tijd! (red…. 

Aanpassen op lijfspreuk ???) 

 

2017 was ook een jaar waarin heel wat verplaatsingen zijn geweest; Verplaatsingen? Ja, zo heeft het schip 

van de Doorzètters een nieuw beschut plekje gevonden in het verre Hoensbroek, is de jeugdwagen een 

tijdje onder zeil geweest en heeft lien 11 van de  auwtprinse z’n laatste rit richting busmuseum in 

Eygelshoven gemaakt. En de Doorzètters zelf hebben ook niet stilgezeten: Schnitzelweekend, 

bloemenactie, oud papier ophalen, KinjerVasteloavendLeedsjeskonkoer, u komt de Doorzètters inmiddels 

het hele jaar door tegen in en om het mooie Neerbeek. 

 

Over dit alles en nog veel meer kunt u lezen en zien in de Bookesjtok die nu voor u ligt. Lees, kijk en 

geniet… 

Wil je zelf ook een plekje in de Bookesjtok? Stuur dan na as-woensdag je leukste carnavalsfoto van dit 

seizoen en/of stukje tekst naar bookesjtok@doorzetters.nl en misschien sta je dan wel in de volgende 

uitgave van dit magazine. 

Wij hebben gekozen om deze uitgave volledig in het Neerbeeks dialect te maken. Voor de lezers die (wat) 

moeite hebben met dit dialect staat een Nederlandstalige versie online op www.doorzetters.nl  

 

Alaaf, 

Svenja, Willem en Jacqueline 

 

.  

  

Leeswijzer 

mailto:bookesjtok@doorzetters.nl
http://www.doorzetters.nl/


 

 

 
 
 
Beste Doorzètters en Doorzètterinnekes, 
 
Op ’t moment nu ik dit woordje schijf is het nog 10 dagen voor het nieuwe jaar.  
We lopen dit jaar als prinsencommissie voor op schema, alles voor de nieuwe hoogheden is al klaar.  
Ook wel eens lekker, er zijn jaren geweest dat we tot vlak voor de zitting nog stress hadden. 
  
Mijn eerste jaar als Voorzitter zit erop, en als ik nu kijk naar de vereniging…. 
is er veel veranderd het afgelopen jaar: 
- Er is een dierbare ons ontvallen, die de verenging een zeer warm hart toe droeg.  
 
- Na het seizoen zijn er twee personen die de vereniging verlaten hebben. 
Onze secretaris Jo Wijsen na 21 jaar, en onze Vorst Werner Dohmen na 10 jaar lidmaatschap.  
Twee heren die veel voor de vereniging deden, en we het ook heel spijtig vinden dat ze de keuze gemaakt 
hebben om bij de vereniging te stoppen. Langs deze weg wil ik beide heel hartelijk danken voor de vele 
energie die zij jaren in de vereniging hebben gestoken. Bedankt. 
 
- Zijn er ook 3 leden terug gekomen bij de vereniging die in de afgelopen jaren waren gestopt.  
Rob Hofkamp, onze nieuwe Vorst, Erick Kohl en Ger Bouchez. Wie weet volgen er nog meer.. 
 
- Doorzetters 2.0 wat we vorig seizoen lanceerde, begint steeds meer vorm te krijgen.  
Ik ben dan ook trots dat de vereniging op dit moment groter dan ooit is. Nu zult u denken, maar zoveel 
raadsleden waren er toch niet tijdens de activiteiten.  
Dat klopt, raadsleden (ook wel pakkendragers) kunnen we er nog wel wat van gebruiken. Maar sinds 
Doorzetters 2.0 hebben we ook leden, en maken vrijwilligers deel uit van de vereniging. Dat maakt de club 
groot, en kunnen de werkzaamheden over meerdere verdeeld worden, waar vroeger de grote druk op de 
raadsleden en bestuur lag. Op dit moment bestaat de vereniging uit 36 personen. 
 
Wil je wel bij de raad, maar heb je geen tijd (bijv. door werk/privé) om actief te zijn in een commissie. 
Maar vind je het wel leuk om mee te gaan naar activiteiten, dan ben je dus ook van harte welkom. 
Of lijkt vrijwilliger je wel wat, neem gerust vrijblijvend contact op met onze vorst of voorzitter. 
 
Nu gaan we eerst genieten en plezier beleven in dit zeer korte seizoen. 
2019 gaat een lang seizoen worden, en dan vieren de doorzetters ook hun 5 x 11 jarig jubileum. 
 
Ik ga er geen langer verhaal van maken, anders hadden we beter een leesboek kunnen uitgeven. 
Iedereen een hele fijne vasteloavend, en hoop vele te treffen tijdens de activiteiten in ons mooie 
Neerbeek. 
 
 
Nirbik Alaaf 
 
Namens het bestuur: 
 
Patrick de Klerk 
Voorzitter CV de Doorzetters 
  

Woordje van het bestuur 



 

 

 

 

 

Leef vasteloavendsvrung, 

 

Terwijl ik dit schrijf is in het centrum van Heerlen de aftrap geweest 

van 'Aod op nuj' en in Roermond van 'Aod op nuuj'. Het zijn beide 

evenementen die het ene carnavalsseizoen afsluiten en het andere 

inluiden. Het is een natte vrijdagavond die de echte 

carnavalsvierders niet doet thuisblijven. Als menig Heerlenaar de 

roes nog uitslaapt maak Maastricht zich op voor 11devande11, de 

opening van het carnavalsseizoen op het Vrijthof. 

Voor de carnavalsverenigingen is het een kort seizoen, want carnaval is immers al op zondag 11 februari. 

U hebt het natuurlijk al gemerkt bij de begroeting dat ik niet uit Neerbeek ben, maar dat ik een echte 

Kirchröadsjer jong ben. Ik ben geboren en getogen Kirchröadsjer jong ofwel 't sjunste óp de welt wat d'r 

Herrjod hat jemaat. Een stukje in het Kirchröadsjer Plat schrijven leek me daarom geen goed idee, dus  

daarom maar in het Nederlands. 

 

Carnaval is van oorsprong een feest dat gevierd werd in rooms-katholieke streken. Het werd/ wordt gevierd 

voorafgaande aan de veertigdaagse vastentijd, drie dagen voor as-woensdag. 

De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste 

Paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicea (325na Christus), de eerste zondag na de 

eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). De vastentijd begint 40 vastendagen voor Eerste 

Paasdag, waarbij de zondagen niet mee tellen. De eerste Carnavalsdag valt dan zeven weken voor Eerste 

Paasdag. Carnaval begint officieel op zondag. 

Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag, maar in de huidige praktijk is het vaak zo dat er 

tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaatsvinden, 

vooral in de laatste weken voor carnaval. Soms vinden er ook op Aswoensdag nog enkele 

carnavalsactiviteiten plaats. 

 

Zelf herinner ik me nog het carnaval met de optochten i Kirchroa en nu in Heerlen. Menigeen werd op de 

hak genomen en de gekste kostuums werden gemaakt. Het is een feest met veel vrolijkheid en 

saamhorigheid. De prinsen, tegenwoordig ook prinsessen, hebben enkele dagen 'de macht' en regeren over 

stad of dorp. Hele groepen van vrijwilligers zijn in de weer om goed voor de dag te komen tijdens de 

optochten. Ook dit kan niet zonder saamhorigheid. Een aantal jaren geleden kwam onze dochter met 

enkele meiden van faculteitsverenigingen uit het noorden carnaval vieren in Heerlen en Maastricht. Ze 

hebben zich geamuseerd, maar van de optochten begrepen ze weinig omdat ze het dialect niet begrepen. 

 

We gaan op naar de vasteloavend, maak er weer een mooi en gezellig feest van 'Drei daag lank'. Ik wens 

iedereen heel veel succes bij de voorbereiding en laten we de woorden van het volgende refrein daarbij 

niet vergeten:   Jef miech ding hank, ver welle vrung zieë. 

Dis drei daag lank, dat ken jing zung zieë, 

den vasteloavend viers se nit alling. 

Jef miech dieng hank,en 't kriet ós jinne kling. 

 

Kirchroa alaaf, Neerbik alaaf, De Doorzètters alaaf 

Diaken H. Janssen  

Woordje van onze Diaken 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
https://nl.wikipedia.org/wiki/325
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag


 

 

  



 

 

 

 

 
Lieve Doorzètters en Doorzètterinnekes, 

 

Wat was me dat ‘n jaar! Wat heb ik genoten van mijn tijd als prins! En 

wat voelde dat rijk, zoveel mensen en verenigingen die mijn 

regeerperiode op zo’n supermooie manier klank en kleur hebben 

gegeven! DUIZENDMAAL DANK AAN IEDEREEN DIE DAAR AAN 

BIJGEDRAGEN HEEFT! 

Ik had me van alles voorgesteld bij ’t prinsschap, maar ’t is nóg veel 

meer geworden dan ik had durven dromen! En ik vond ’t allemaal even 

sjiek. ’t Begon met mijn eigen uitroeping, en die van mijn jeugdprins 

Jesper en zijn adjudant Fynn. Samen met die twee jeugdige kanjers en 

mijn eigen adjudant Rob, stapte ik in voor onze rood-geel-groene rit in 

de Neerbeekse carnavals-achtbaan! 

Ik ben op huisbezoek geweest bij zieken en bejaarden; indrukwekkend, 

met ’n lach en ’n traan… om stil van te worden af en toe. 

 

We bezochten de ouderenmiddag en de bejaarden-avonden, en 

maakten plezier met de mensen die ons vroeger ’t gevoel voor 

carnaval met de paplepel gevoerd hebben. 

Ook bij Centrum Weng en de Dagbeeker waren we te gast; carnaval 

spreekt daar recht uit ’t hart. Puur, en supermooi! 

Met de nieuwe generatie carnavalisten beleefden we ook veel plezier, 

onder andere bij De Bron en in de Benelux. Vèt cool! 

Vóór de receptie mocht ik met jeugdprins Jesper ’n toerrit maken door 

Neerbeek, op de prachtig versierde trike van Ben en Henny Cox. 

KIPPEVEL !! En de receptie zelf… onvergetelijk! Om ’t warm van te 

krijgen! 

En dan alle andere activiteiten die we mochten meebeleven in De 

Keulsteeg, zoals de Vrouwluujzitting, de Mansluujzitting, de 

Familiemiddag, ’t Gekke Pekskesbal, ’t Auwt Prinsebal, en de 

openingsmiddag aan ’t begin van ’t nieuwe seizoen. Wat ’n sfeer, wat 

’n mensen, en wat ’n deelnemende verenigingen! Wat is samen 

carnaval vieren toch mooi! 

Ook bij VV Neerbeek waren we te gast, en we hebben de meisjes van 

BFC D1 aangemoedigd in De Haamen (“Knaokehèl op dat vel”… sorry, 

Wijnandia…). Ja, prins zijn is ook ’n beetje topsport… 

’s Dinsdags voor carnaval meerde de Blauw Sjuut aan in Spaubeek; 

samen met alle Beekse prinsen waren we bij elkaar voor een 

onvergetelijke ervaring, waarbij de Sjuut-bemanning en de 

burgemeester met ’n kwinkslag ’n beetje “steggelen” voordat ’t feest echt begint. Gaas op dae zuuger! 

Op carnavalszondag was ’t tijd voor de carnavalsmis! ’n Klinkende viering, met prachtige zang en 

blaasmuziek door en voor al die Doorzètters en Doorzètterinnekes die in de kerk waren om samen te 

vieren! Hallelujah, Alaaf! Alweer KIPPEVEL (en niet alleen omdat de verwarmingsketel kapot was in de 

kerk) !! 

Terugblik Paul – WIJ VIERDEN SAMEN !!!  



 

 

Die zondagavond trok de Lichtstoet door de straten van donker Beek; met jeugdprins Jesper, onze 

adjudanten, de grote en de kleine raad mét aanhang, allemaal samen op onze eigen “Wo Haer”-sjuut; en 

dan … gaan de lampjes van onze lichtstaven aan! Sjiek is mich dat! 

 

En op carnavalsdinsdag …. de grote optocht natuurlijk! De kers op mijn prinsentaart! Een prachtige keur 

aan einzelgängers, groepen en wagens trok door de straten van Neerbeek. En wat was ’t sjiek dat familie 

en vrienden voor mij uit liepen met hun groep “Harmo-net-nie”. ’n Prinsentraan van blijdschap en 

dankbaarheid. En … KIPPEVEL !! 

 

Behalve in ’t Doorzètters-rijk waren we natuurlijk ook te gast bij zittingen, recepties en optochten van 

bevriende verenigingen, en op ’t Euregionaal Prinsentreffen; want carnaval verbindt, binnen én buiten ’t 

eigen dorp! 

 

Op de laatste zondag voor de Advent waren De 

Doorzètters, samen met Tom en Xaviera, in ’t ASTA 

Theater gastheer voor de halve finale van ’t Kinjer 

Vastelaoves Leedjesfestival. ’n Geweldige middag, waar 

we hebben kunnen zien en 

horen hoe de jonge 

generatie carnaval bezingt. 

In alle opzichten een 

prachtig extraatje in mijn 

seizoen, uit de categorie 

“Kadootjes”! 

 

  



 

 

Als ik dit schrijf, staat de Advent voor de deur; ik verheug me nog op de grote zitting bij De Pottentaote; en 

natuurlijk ’t meest op onze eigen grote zitting, waar ik nog één keer als 43ste prins van CV De Doorzètters 

voorop mag gaan in de polonaise voordat ik mijn veren laat en de scepter moet inleveren… 

 

Ik sluit mijn dankwoord af, deze keer met mijn aangepaste lijfspreuk : 

 

“Mèt trom en träöt dooke veer same in de Vastelaovend, 

en goove veer gaas, van de mörge tot de aovend !” 

 

(oud) Prins Paul II 

 

  
  



 

 

 

 

Beste Doorzètters en Doorzètterinnekes, 

 
Vandaag is mijn laatste dag als jeugdprins Jesper I. Wat heb ik genoten van mijn tijd als jeugdprins. Ik heb 
zoveel sjieke dingen meegemaakt, onbeschrijflijk! 
Hoogtepunten voor mij waren mijn eigen uitroeping, maar het 
prinsentreffen in Grondsveld, onze receptie en de optochten 
die we samen hebben gelopen waren ook echt top. 
Het begon allemaal in de zomervakantie toen ik met een 
smoesje naar Dusseldorf moest gaan voor het opmeten van 
mijn prinsenpak. Er ging mij nog geen lampje branden dat ik 
prins zou wordn, pap en mam hebben dat goed geheim weten 
te houden. 
 
Toen ik het eenmaal wist duurde het mij te lang tot aan de 
zittng, het zwijgen kostte me gelukkig geen moeite. 
Het uitzoeken van de medailles was superleuk, maar de snoep 
om uit te gooien uitzoeken was nog veel leuker! 
De dag van de zitting was erg spannend; het duurde me te lang 
tot ik eindelijk tegen iedereen mocht vertellen dat ik de nieuwe 
jeugdprins zou worden. 
Ik wil graag bij deze iedereen bedanken die dit voor mij 
mogelijk gemaakt heeft, in het bijzonder: Dank voor de 
jeugdcommissie voor de supersjieke zitting, kosten nog moeite gespard. Top! 
Mijn adjudant Fynn die mij overal heeft gesteund met alle actieviteiten die we samen hebben beleefd, 
Fynn je was Top, ik had me geen betere kunnen wensen! 
De pap en mam van Fynn, overal erbij en heel veel leuke dingen gedaan samen, het was een sjieke tijd!! 
Dan mijn collega-prins Paul de IIe met zijn adjudant Rob, wat hebben wij samen veel lol gehad, Paul en 
Rob het was geweldig! 
Het was echt sjiek om samen met zo’n prins te mogen regeren, echt vet!! 
Mijn eigen jeugdraad mag ik natuurlijk ook niet vergeten, jongens en meiden, wat hebben jullie goed 
meegedaan, het was sjiek om te zien hoe jullie er samen met ons overal en feestje van gemaakt hebt, 
jullie ook super bedankt! 
Dan mijn eigen begeleiders van de carnavalsvereniging, mijn eigen Jos Verstappen, Patrick, wat hebben 
we vaak gelachen in de ritjes naar de activiteiten. 
Alle andere mensen van de vereniging natuurlijk ook hartstikke bedankt, veel dingen gebeuren achter de 
schermen en die ziet niet iedereen. Het was top geregeld allemaal, bedankt! 
 
Als laatste wil ik mijn pap en mam en Lucas bedankt, zonder hun was het niet mogelijk geweest om prins 
te worden. Lucas was een super adjudant-in-opleiding, wat hebben we een lol gehad! 
Mijn pak dat altijd netjes klaarhing, alles weer netjes gewassen en verzorgd! Pap en mam bedankt 
hervoor!! 
 
Ik vond het super sjiek om prins te zijn en wens mijn opvolg(st)er een super sjiek carnavalstijd!! 
 
Lieve Doorzètters en Doorzètterinnekes, Bedankt!!! 
 

 

 

 

 

Mijn seizoen als jeugdprins Jesper I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

Emotioneel, warm contact, persoonlijk… dit zijn een paar woorden die passen bij de overdracht van de 

veren en daarmee de rol van Vorst van Werner Dohmen naar Rob Hofkamp. 

Twee vorsten in gesprek over de carnaval, de vereniging, de rol van vorst, de tijdsbesteding en… die oh zo 

noodzakelijke ondersteuning vanuit het thuisfront. Ze delen de liefde voor de carnaval, voor spreken in het 

openbaar en voor het verbinden van mensen. Rob en Werner kennen elkaar al zo’n 10 jaar en hebben in 

die tijd een goede band opgebouwd. Dus op de vraag of Werner vol vertrouwen zijn veren aan Rob heeft 

overgedragen is het antwoord een volmondig Ja. 

 

Was het een moeilijke beslissing?  

Werner: Heel moeilijk en soms voel ik nog de afstand die ik genomen heb, de afstand van 'mijn' veren, van 

de vereniging en daarmee ook voor een deel van het carnaval in Neerbeek. Ik heb twee van de sets van 

drie veren, 10 jaar gedragen en ben ze toch een beetje als mijn veren gaan beschouwen. Ik herinner me 

de dag dat ik gevraagd ben om veren te gaan dragen, nog heel goed. Ik was in feite, net als Rob nog 

Adjudant van de Prins en had al toegezegd lid van de Raad te worden, toen ik kans kreeg voorzitter te 

worden. Enkele jaren later heb ik ook de rol van vorst op me genomen. 

Rob: In mijn hart wist ik direct dat ik graag de nieuwe vorst zou zijn. Maar toch heb ik er best lang over 

nagedacht. Er komt namelijk wel veel op je af. Je wordt het gezicht van de Doorzetters en zult continu 

bezig zijn om de belangen van de vereniging te behartigen. 

En omdat er ergens een grens is in wat ik kan doen in 7x24 uur heb ik jammer genoeg andere activiteiten 

moeten schrappen. Zo heb ik het voorzitterschap van KVW opgezegd. En kan ik me helaas minder bezig 

houden met mijn dj-hobby. Ook de auwt prinse zullen het wat minder vaak met mijn aanwezigheid moeten 

doen. 

 

De hoogtepunten 

Rob: Ik verheug me heel erg op mijn bijdrage in de openingsmis op de zondag 11 februari. Daar wil ik echt 

iets speciaals van maken. Een lachsalvo vanuit de toehoorders mag best vind ik. Ook kijk ik erg uit naar de 

recepties die wij als vereniging gaan bezoeken. Ik zal daar het woordje namens de vereniging doen, en 

heb me voorgenomen om elke keer met een passende speech te komen. Oh, en niet te vergeten natuurlijk 

onze eigen receptie. Behalve dat ik hier erg naar uitzie vind ik het ook wel spannend. Als vorst zal ik 

voortdurend bij de les moeten blijven, attent zijn en een passend weerwoord kunnen geven op de 

toespraken van gasten. Daar kun je je eigenlijk niet op voorbereiden en tegelijkertijd wil je niet 50x 

hetzelfde vertellen. 

Werner: Dat laatste herken ik zeer zeker. Het is beleefd om te luisteren naar een andere spreker, maar het 

is ook zoveel leuker, om gepast te reageren op de woorden van de sprekers, zeker als dat met humor 

gepaard gaat. Hoogtepunten waren voor mij waren wel het spreken op de recepties die we bezochten en 

met name de recepties van de verenigingen binnen Beek. Maar ik bewaar ook heel mooie herinneringen 

aan recepties in het Geleense. Ik probeerde altijd wel mijn speech goed voor te bereiden en met een 

verrassing op de proppen te komen. 

Woordje van de vorsten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlqLL5JjYAhVJKOwKHSzYAL0QjRwIBw&url=http://www.carnavalsveren.nl/&psig=AOvVaw0qSSSvjfKAWnvS40YvrA1W&ust=1513861934484306


 

 

Ik heb twee heren van de Kwakkerte eens een door mijn dochters gemaakt superheldenpak aangeboden, 

toen dat het thema van hun bal was. Voordat wij als vereniging aan de beurt waren, liet ik me al even aan 

hen zien, paraderend met een gevulde kledingzak. Gevolg: zenuwachtige raadsleden die al even bij mij 

polsen of ik hen op de hak ging nemen. Toen de pakken (van Spongebob, Meerminman en Mosseljongen) 

voor de vorst en de voorzitter bestemd bleken was er grote aandacht van eenieder en hilariteit alom.  

 

Spannend 

Werner: Het vinden van een nieuwe Prins of Prinses was wel steeds spannend. Voor de zittingen en als ik 

op recepties of andere gelegenheden ging speechen, had ik altijd wel wat gezonde wedstrijdspanning. Je 

hoopt toch dat het publiek zich amuseert op een zitting. Het speechen wilde ik vooral op mijn eigen manier 

doen, waarmee ik me hoopte te onderscheiden van andere sprekers.  

En dat lukte… Ik heb me een keer zelfs heel goed weten te onderscheiden en ook nog op de regionale tv. 

We hadden, zoals vaak (met dank aan de zangers en zangeressen), onze schlager mee naar een 

carnavalstreffen van verenigingen uit de regio. De schlager werd aangekondigd en ik werd op tv naar de 

titel gevraagd. Daar stond ik stamelend en om me heen vragend hoe de schlager ook alweer heette, het 

heeft tot veel hilariteit geleid. 

Rob: Ik vind het wisselmoment van de Prins een enerverend iets. Het ene moment moet je afscheid nemen 

van iemand waar je een heel seizoen mee hebt beleefd en met wie je een band hebt opgebouwd. En een 

kwartier later kom je in een heel andere flow met het uitroepen van de nieuwe hoogheid met wie je 

inmiddels door alle voorbereidingen ook al een band hebt opgebouwd. Dat is wel heel apart. 

 

Geslaagd  

Wanneer ben je als vorst geslaagd? 

Rob denkt even na en zegt: als de mensen tevreden over me zijn. En als ik op een goede manier kan 

uitdragen waar de Doorzetters voor staan. Ik vind het belangrijk om mensen serieus te nemen en ook echt 

iets te doen met de zaken die mensen aandragen. Soms is dat heel leuk, en soms zul je dingen over je 

heen krijgen waar je zelf niets aan kunt doen. Wat ik zelf nu al gemerkt heb is dat mensen me op een 

andere manier benaderen dan voorheen, bijvoorbeeld als ik de Keulsteeg inloop. 

Werner reageert: Als vorst moet je benaderbaar zijn, mensen moeten je kunnen aanspreken. Ik ben van 

mening dat een vorst het gezicht is van een carnavalsvereniging. Je bent als vorst geslaagd als je respect 

krijgt van de mensen. Dat voel je ergens binnenkomt en aan de manier waarop mensen je benaderen en 

tegen je spreken, zelfs als ze kritisch zijn. 

 

Tijd 

Werner: Zonder dollen, toen ik de rol had aanvaard van voorzitter, was ik van september tot en met juni 

circa 20 uur per week voor de carnaval bezig. En ik niet alleen. Dat gold zeker voor vorst en bestuursleden. 

Ik had erg goede hulp. Een vereniging drijft op zijn leden en vrijwilligers. Maar ik had ook nog eens een 

paar mensen die me ook nog hielpen bij mijn rol en mijn taken, terwijl ze zelf ook  genoeg te doen hadden 

voor de vereniging. Zonder anderen te kort te willen doen, wil ik hier twee collega carnavalisten en 

vrienden, Jo Wijsen en Wim Fölker, noemen. En als je het zo kunt invullen dat er vriendschappen ontstaan, 

wat maakt tijd dan nog uit.  

Rob: Zoveel tijd ??? (lacht). Van buitenaf is misschien niet te zien hoeveel tijd je in de vereniging steekt. Ik 

schat dat het al gauw zo’n 7,7 uur (moet natuurlijk wel een carnavalesk getal zijn, red) per week is. En in 

het seizoen ben je er fulltime mee bezig. Let wel: zoals Werner ook al zei zijn er meer mensen binnen de 

vereniging die veel vrije tijd steken in het reilen en zeilen van de Doorzètters. Maar als je bijvoorbeeld kijkt 

naar het benaderen van nieuwe leden/vrijwilligers: mensen waarderen het toch erg als de vorst zelf 

langskomt, dus dat zijn zaken die ik dan wel erbij wil doen. Gelukkig heb ik een werkgever die goed 

meewerkt. Want ja, ik werk als docent in het onderwijs en als ik er niet ben vallen er wel lessen uit. Maar 

goed, waar een wil is, is een weg. 

 

Het thuisfront 

Miranda schuift ook even aan: Ik ken Rob niet anders dan als een bezige bij. Hij heeft eigenlijk altijd iets 

onderhanden, kan niet stilzitten. Rob: maar zonder goede back-up thuis gaat dat niet. Miranda zorgt er in 

drukke perioden voor dat mijn spullen klaarliggen, dat er altijd wat te eten is, en dat ik even stoom kan 



 

 

afblazen na een drukke dag. Miranda (lacht): Ja, dat van die spullen is wel een dingetje. Ik zeg altijd “leg je 

spullen op een vaste plek”, maar jij hebt elke week een andere vaste plek. 

Werner: Thuis is heel belangrijk als je een voorname rol hebt in een vereniging. Zonder steun van thuis 

krijg je het niet voor elkaar, zeker niet als het zoveel tijd kost. Gertie, Michelle en Rianne hebben me de 

ruimte en hun hulp gegeven. Ik kan daar alleen maar heel blij en trots op zijn. Ze hielpen me zelfs aan 

ideeën en gaven me tips voor mijn speeches, die ik thuis hardop voorbereide en zij knutselden aan mijn 

verrassingen voor de recepties. 

  

Tot slot 

Hebben jullie nog een tip voor elkaar? 

Rob: Volg je hart en blijf geloven in jezelf! 

Werner: Blijf bij jezelf en doe het op je eigen manier. Kijk goed om je heen en luister naar andere sprekers 

als je op een receptie bent. Dat kan je vooral aan wat ideeën helpen als je ergens komt en je weet weinig 

of niets over de Prins. Kopieer de anderen niet, maar haak in jouw speech in op zaken die andere sprekers 

voor je hebben benoemd. Het heeft mij ook wel eens geholpen mijn speech op te leuken.  

  



 

 

 

Het is vandaag 13 september, 28 graden en het zwembad op 50 meter 

afstand. Voor de duidelijkheid, ik ben nu in Spanje op vakantie samen 

met Monique. Of beter gezegd, op “trainingskamp”.  

Het geeft me de rust om alles wat er al geregeld is, de eerste emoties, 
belevingen, stress en wat meer, op een rij te zetten. 
Degene die me al wat langer kent, weet dat ik in 1994, na een stage 
jaar onder Frank I, lid van de Doorzetters ben geworden en gelijk het 
secretariaat overnam van Jan Tummers. 15 jaar lang de combi van 
Doorzetters, Klosterzaler, handbal BFC als speler en trainer en 
natuurlijk mijn gezin welke in de tussentijd compleet werd met mijn 
dochters Milou en Anik, later beiden jeugdprinses. Daarnaast de 
actieve buurt. De leeftijd en drang om nog volledig te kunnen sporten 
, zorgde voor een afscheid van het kostuum maar wat bleef was het 
warme hart voor de Doorzetters. Het gevoel voor een hard werkende 
club. De mogelijkheid om een of meer avonden plezier te hebben en 
de rest eens even te vergeten. Of was het het gevoel om op de buhne 
te mogen staan. Anders dan de Klosterzaler destijds. Nee, voorop te 
mogen lopen en de mensen van het dorp mee te nemen. Dat gevoel 
of verlangen was er al jaren maar werd steeds sterker. 
 
Vele mensen vroegen: “ enne, wordt je geen prins?”. Helaas elk jaar zo rond oktober wist je dat er weer 
een andere geweldenaar gevraagd was. Tot maart 2017. Inmiddels weer toegetreden tot het bestuur als 
penningmeester maar bewust niet in de raad. Opvolger van Wim Folker, een van mijn maatjes van mijn 
eerste periode bij de raad en de Klosterzaler. 
 
De gelegenheid waarbij ik gevraagd werd was een emotionele bijeenkomst maar de grote zin kwam van 
vorst Rob: “ hoe zit het met Jan 16e?” Een moment welke Rob niet had voorzien en ik zeker niet maar mijn 
antwoord was tussen de emoties door duidelijk: gaan WE doen, realiserend dat Monique niet bij het 
gesprek aanwezig was.... 
 
Gesprekken volgden met Patrick de Klerk, Rob Hofkamp en later op geheime locaties met Ger Bouchez. 
Onderwerpen als draaiboek, relatie penningmeester-prins-handbal, etc. Ik dacht het allemaal al te weten 
maar wat verzet de prinsencommissie een werk op de achtergrond. Spannende tijden, kleding, foto’s, 
medailles, koffie uurtjes, telefoon niet meer uitlenen ivm geheime berichten, computer afschermen, 
kinderen om de tuin leiden, neutraal in de raadsvergaderingen, en vooral ook mijn rol tijdens AVONDJE 
BFC opvangen. Iedereen nu al bedankt die vaak op het laatste moment voor blok werden gezet en toch 
alles regelden uiteindelijk. 
 
Het korte seizoen is als u dit leest al ver gevorderd. Toch wil ik jullie vragen om SAMEN de carnaval te 
vieren met mij. Laat mij weten wat er speelt, vier het binnen de regels van gezelligheid en veiligheid, kom 

naar de optochten maar vooral, VIER carnaval. 

 

Handbal en carnaval zit in mien blood 

het geel en greun kump eindelik bie ut rood. 

Zet de zorg dus noe mer aan de kantj 

en pak mich bie de handj 

Dan num ich uch mit door ut vastelaoves landj 

 

 

Prins Ivo I 

Kennismaking met Prins Ivo I 



 

 

  



 

 

 

Beste Doorzètters en Doorzètterinnekes ,   

 Mijn naam is Emma Schoonbrood, 11 jaar geleden ben ik 
op 4 december 2006 geboren in het oude ziekenhuis in 
Sittard.  Bijna 3 jaar geleden kreeg ik een broertje; Stijn. 
Met zijn viertjes wonen we al vanaf mijn geboorte in de 
Cartylshofstraat 32 in Neerbeek. 

Twee keer per week speel ik basketbal bij BC Boemerang in 
Urmond. Verder ga ik graag met mijn vriendinnen een 
rondje door de Makado lopen en speel ik graag Mincraft 

Ik zit in groep 7 bij meester Roy en juf Marisol.  

Eind 2015 mocht ik dan eindelijk bij de jeugdraad omdat ik 
toen in groep 5 zat. Ik droomde al jaren dat ik prinses 
mocht worden maar mijn ouders zeiden altijd dat dit niet 
ging gebeuren. 

Op 26 september dacht ik dat we met zijn drietjes in 
Maastricht zouden gaan shoppen. Vlak van tevoren kwamen opa en oma op mijn broertje passen 
en vertelden papa en mama dat we op pad gingen met een missie, namelijk naar een 
kledingatelier in Maastricht om de maten op te nemen voor mijn prinsessenjurk.  

Ik kon niet geloven dat dit me echt overkwam en ik was superblij. Ik moest het nu wel superlang 
geheim houden maar wist ook dat ik het echt aan niemand mocht vertellen. Gelukkig mocht ik 
het de volgende dag wel aan Kirsten vertellen omdat ik haar als mijn adjudant wilde vragen. 
Gelukkig zei ze meteen ja.  

Samen hebben we het 15 weken lang stil gehouden en nu mag eindelijk heel de wereld weten dat 
wij, samen de Doorzetters en de mensen van Neerbeek een supersjieke tijd tegenmoet gaan. 

Het meest verheug ik mij op de optochten en voorop te gaan in de polonaise.  

Ik sluit nu af met mijn lijfspreuk: 

Mit vasteloavend goan ich mit miene adjudant en raod alles gaeve, om same mit uch ein 
supersjieke tied te belaeve!!  

 

Tot ziens en alaaf! 

Prinses Emma 1    

Jeugdprinses Emma I 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

Op een regenachtige ochtend was ik te gast bij een 
echte Doorzètter, Wim Folker. De koffie werd gezet, 
Wim rookte een sjekkie en het hondje van het kaliber 
vuilnisbakkie rende wat door de kamer maar ging toch 
wijselijk in zijn mand liggen toen zijn baasje hem tot de 
orde riep. 
En zo kwamen we te spreken over wat Wim in zijn 
leven allemaal bij de Doorzètters gedaan. Te veel om 
op te noemen eigenlijk. 
Geboren in Gelderland kwam hij voor zijn werk naar 
het zuiden van onze provincie en leerde daar zijn 
meisje Marijke kennen die bij, wat toen nog bestond, 
de V&D werkte. Hij vond zijn huis in Neerbeek en liep 
Hans Kierkels, een andere techneut, tegen het lijf. En 
zo kwam hij in 1990 bij de vereniging. Wim werd 
meteen gebombardeerd tot penningmeester van de club. Hij is nog echt van de ouderwetse stijl, inclusief 
huishoudboekje. De digitale snelweg is niet aan hem besteed; daar heeft hij niets mee. Maar zijn boekje 
klopt altijd tot op de eurocent. 
Daarnaast is hij samen met nog wat andere mensen verantwoordelijk voor alles wat met stroom en geluid 
te maken heeft en maakt hij deel uit van de technische commissie en de optochtcommissie. 
Hij is een techneut-pur-sang en beleeft daar veel plezier aan; dat beluister ik in al zijn verhalen deze 
ochtend. Licht, muziek en alles wat daarmee samenhangt, niet alleen bij de carnavalszitting maar ook op 
de twee prinsenwagens, een heel karwei. 
Hij vertelt ook nog wat anekdotes over de muziekboxen van de jeugdwagen; die stammen nog uit de tijd 
dat onder het gemeenschapshuis de jeugdkelder was. En ze voldoen nog steeds prima. Ook laat hij zich 
ontvallen dat in de jeugdprinsenwagen hout verwerkt is dat ze op de zolder van Hub Beaumont gevonden 
en dat afkomstig was van een oud kippenhok. En die rijdt daar nog steeds mee  
Hij maakt zicht wel zorgen over het feit dat de prinsenwagen niet meer gestald mag worden in de 
optochthal in Beek en verhuisd is naar Hoensbroek. Voor de jeugdprinsenwagen zoeken ze nog een 
onderdak… 

 
Wim vertelde ook dat hij altijd alle steun van zijn 
Marijke heeft gehad, zijn steun en toeverlaat. Zijn 
was ook fanatiek vrijwilligster van de Doorzètters en 
regelde al jaren de kaartverkoop van de grote zitting. 
Hij vertelde dat de mensen altijd vooraf gebeld 
werden of ze kaarten wilde hebben en dat liep als 
een trein. Vlak voor haar overlijden heeft ze voor al 
haar inzet de Orde van de Bookesjtok ontvangen 
 
En het was te verwachten; Wim heeft voor al zijn 
werk voor de vereniging heel wat onderscheidingen 
gehad waarvan twee van de BCL voor zijn 1x11 en 
2x11 jarig lidmaatschp, het gouden Doorzetterke van 

de vereniging waar hij enorm trots op is en afgelopen jaar zelfs een koninklijke onderscheiding voor zijn 
verdienste in het uitdragen van de Limburgse carnavalstraditie, alle functies die hij binnen de vereniging 
heeft vervuld, zijn eerdere bestuursfunctie bij het gemengd koor Neerbeek en als oprichter (in 1987) en 
penningmeester van de Krijgershofzangers.  
 
Een actieve man, zo beluister ik het, als ik hoor wat hij nog allemaal daarnaast doet:  

Huiskamerinterview met Raadslid Wim Fölker  



 

 

Hij zingt al meer dan 50 jaar bij het gemengd koor Neerbeek en is vanwege deze prestatie benoemd als 
ere-lid. Hij zingt bij het kerkkoor als daar ondersteuning nodig is, zingt bij de Krijgershofzangers, heeft een 
eigen ateliertje waar hij vanalles en nog wat in elkaar “prutst”, werkt wat in de tuin, gaat met zijn camper 
en solex op pad en is één keer in de week te vinden op basisschool de Bron in Neerbeek om de 
handarbeidles te verzorgen (waar zowel hij als de kinderen enorm van genieten). 
  
Een uur of wat later komen we aan het eind van ons interview en vertelt hij nog dat hij op aswoensdag 
zijn kostuum aan de bookesjtok gaat hangen en dat het goed geweest is als raadslid en penningmeester. 
In Ivo Kusters heeft hij een goede opvolger gevonden. Hij blijft zich wel nog inzetten voor de vereniging 
als vrijwilliger en we zullen hem in de toekomst ook nog wel tegenkomen op zijn solex, snorrend door het 
Limburgse land. 
 
Het was een aangenaam gesprek met een sympathieke man die een warm hart heeft voor de vereniging 
en die na het overlijden van Marijke, zijn drijvende kracht, de draad weer opgepakt heeft. Maar die ook 
zegt “de drive is er nu uit” 
 
Wim, Bedankt en laat het je goed gaan! 

 

  



 

 

 

 

In het najaar van 2016 dachten de oud-prinsen het sinterklaas comité te helpen bij de intocht in Neerbeek 

door de Sint met lijn11 te begeleiden. Bij het starten van de bus in de loods begon van alles te roken, d 

vlammen kwamen uiteindelijk zelfs letterlijk uit de radio van oud-prins Ben, dus al snel was duidelijk dat 

lijn11 zijn beste tijd gehad had. 

Lijn11 heeft ons allemaal en een enkeling in het bijzonder heel erg veel plezier, nog meer plezier en soms 

ook een traan opgeleverd. Veel fijne optochten door ons Doorzèttersrijk hebben we samen beleefd. We 

hebben zelfs de krant gehaald toen we prinses Rianne en jeugdprins Jorn door het dorp gereden hebben 

toen nergens anders de optochten door mochten gaan. Met onze bus hebben we de oud-Prinsen-

garageverkoop opgestart. Het succes is iedereen wel bekend en heel Limburg heeft ons concept inmiddels 

gejat. 

Limbricht en Beek hebben veel plezier ontleend aan lijn11  en ook de school heeft de optocht opgeleukt 

met onze bus. Dus, Doorzètters en Doorzètterinnekes, wat is dat toch gaaf hè, zo’n bus. De bus 

verbroedert! 

In de optocht van afgelopen seizoen hebben we het zonder bus moeten stellen, maar met medewerking 

van de Pottentoate hebben we gelukkig alsnog tegen een (vriend)schappelijke prijs een wagen kunnen 

huren om in ons dorp mee te kunnen trekken. 

Na lang vergaderen hebben de oud-Prinsen besloten dat lijn11 toch wel kenmerkend is voor ons en dat 

we graag weer over eigen vervoer willen beschikken. Dat een en ander veel haken en ogen kent hoeven 

we vast niet uit te leggen. Toch zullen we dat in het kort proberen te doen… Onze rode bus is verkocht en 

we hebben een tweedehands bus gekocht ie we aan’t ombouwen zijn tot een cabrio. Een bus slopen is 

leuk, een bus ombouwen kost bloed, zweet en tranen. Een omgebouwde bus gekeurd en verzekerd 

krijgen om mee de weg op te mogen is nog eens heel andere koek. Op het moment dat we dit schrijven is 

het nog maar de vraag of ons dat gaat lukken. Ziet u ons in de optocht te voet, dan weet u genoeg. Maar 

we zouden de oud-Prinsen niet zijn als we niet uiteindelijk overal een oplossing voor weten te vinden. 

Met onze nieuwe bus hopen we de saamhorigheid nog meer te vergroten en vooral weer veel plezier te 

brengen. 

Voor niets gaat uiteindelijk de zon op en omdat we geen spaarclub zijn en we wel een deel, maar lang niet 

alles, uit eigen zak kunnen betalen, plaatsen we bij deze meteen een oproep aan u allemaal, aan iedereen 

die de carnaval  het bloed heeft en iedereen die de oud-Prinsen een warm hart toedraagt. 

U heeft wellicht al meegekregen dat de oud-Prinsen Neerbeek een “club van 50” hebben opgericht. Wij 

vragen iedereen die eenmalig 50 euro kan missen en graag een stukje van de bus wilt adopteren om zich 

te melden bij één van de oud-Prinsen. Leden van de club van 50 worden als dan vermeld op een nog te 

ontwerpen spandoek en tevens worden ze vereeuwigd op een plakkaat dat in de bus komt te hangen. 

Als u na het lezen van dit stukje interesse heeft gekregen kunt u uw bijdrage, onder vermelding van “club 

van 50” ook direct overmaken op Rabobank rekening NL04RABO 0156470489. Elke euro is er één  

Namens alle oud-Prinsen bij voorbaat meer dan hartelijk dank en we hopen met uw steun weer on the 

road te zijn in 2018 en verder 

 

Alaaf!!! 

 

  

Oud-Prinsen Neerbeek “on the road” 



 

 

 

 

  



 

 

 
. 

Wie is Ivo 1 en wat heeft hij zo’n beetje gedaan in het leven? We laten hem 

zelf aan het woord:  

Ik ben geboren op 20-01-1969 op de Kroankel in Geleen, ben al heel lang 

getrouwd met Monique Vliegen, en we wonen in de Aldenhofstraat. Ik ben de 

gelukkige vader van 2 oud jeugdprinsessen Milou (2009) en Anik (2010).  

Mijn hobby’s zijn: handbal (VenL, Blauw Wit, Wijnandia, BFC, trainer t/m juni 

2016, oud tc lid, speaker/muziek avondje BFC, lid recreanten, 

deelnemer/coördinator rolstoelhandbal, vrijwilliger toernooi), fitness, 

wielrennen, tuin, carnaval.  

 

Ik was (bestuurs-)lid van 1995 (Roel Maas was toen onze prins) t/m 2010 (toen 

Rob Drummen prins was) als secretaris. Daarnaast ben ik de trotse  drager van 

de orde van de Bookesjtok en het zilveren Doorzetterke.  

 

Ik was werkzaam bij Zuyderland Medisch Centrum op de afdeling projectbureau additionele gelden 

(subsidies) tot oktober, per januari 2018 ga ik de kost verdienen als projectadministrateur/ass.inkoper bij 

Bam Bouw en Techniek. Daar kijk ik echt naar uit. 

 

Maart 2017: ik kreeg bezoek van Rob Hofkamp ivm geheel andere aanleiding maar spontaan kwam de 

vraag hoe het zit met Ivo 1: JA natuurlijk was mijn eerste reactie. Alleen de recente gebeurtenissen prive 

(mijn vader was net overleden) maken het wel heel zwaar en dubbel. Mijn eigenschap om altijd naar 

voren te kijken geven de doorslag.  

 

vrijdag 24-03-2017: 

bezoek aan receptie winnaars LVK de Geliënde, waarvan een helft een neef is 

van Monique. Gsproken met La Bamba, Spik en Span en de 

carnavalsvereniging van Hulsberg. Lekker onschuldig en maar vissen, 

luisteren, ideeën opdoen. Geweldig. Wie is nu de mol? 

 

zaterdag 25-03-2017 

bezoek aan Maastricht onder mom van ijsje eten, eerste leugentje thuis. 

Bezoek aan kledingzaak en een rokkostuum gepast. Meteen verkocht, dit 

gaat het worden.  Foto's gemaakt. Telefoon mag dus vanaf nu niet meer in 

iemand anders handen vallen… 

 

Dagboek Ivo I 



 

 

01-04-2017 

Bezoek aan Allers in Eindhoven. Kostuum en medaille oriëntatie. Korte cape 

geen optie. Het wordt “Lex Uiting”, de prins van de Jous van Venlo van 

afgelopen jaar. Zijn uitstraling en nog meer die van zijn kleding waren voor 

mij de basis van mijn eigen kledingkeuze. De verkoper doet zijn uiterste best 

om mogelijkheden te bekijken maar geeft achteraf toe dat het onbegonnen 

was met zo een sterke mening. Later is hij super trots op ons resultaat. 

Medailles is wat moeilijker. Rob maakt ontwerp maar merkt dat ik nogal wat 

wensen heb… 

 

7 april: belofte ingelost, Willem Janssen hoort als eerste dat ik prins wordt. 

Vertrek naar familie weekend met oa weer Roger Vliegen, de reeds 

vastgelegde slotact. Tijdens het ontbijt kwam de verlossende app: unaniem 

gekozen als penningmeester. Daarmee is de weg vrij om tijdens de zitting “ 

de artiesten op te vangen” en niet in de zaal hoeven zijn. Niets gelogen, 

halve waarheid. 

 

Juni: drama op het werk. Zuyderland besluit ondanks perfect functioneren, 

mijn contract in september niet te verlengen als gevolg van de financiële 

situatie.  

 

September: vakantie en dus tijd voor de echte voorbereidingen op papier.  

Dikke pret, de meest foute teksten vliegen over de tafel, de spreuken blijven 

leuk maar zijn niet bruikbaar. Een goed teken, de sjpas en plezeer is er nog 

steeds en we gaan knallen, dat is duidelijk. Over beleving gesproken, in de 

kledingwinkel worden de truien wel even op volgorde van rood-geel-groen 

gelegd.  

Intussen is de kleding voor Ivo 1 ook al gereed, mooi op tijd.  

 

Oktober 
Bekendmaking van de nieuwe prins aan de vrouwen van de 

prinsencommissie en…. Aan Milou en Anik. Onder het mom van 

een etentje vliegen de emoties (en verwensingen) door de 

eetgelegenheid waarna een geweldige middag volgt. 

Kleding ophalen, wat een moment. Ik ben eigenlijk helemaal 

klaar denk ik. Alleen de prinsenketting nog even regelen. 

 

Openingsmiddag. Zou iemand iets merken? Vast wel zal achteraf gezegd 

worden. De sjlagers, de jeugdraad met ouders, leden, oud prinsen en prins 

Paul II, ze moesten eens weten. 

 
30 november 
Bijna de laatste zinnen voor de Bookesjtok, ’t moet immers op tijd 
aangeleverd worden omdat het nog vertaald moet worden. Morgen staat 
nog het snoep uitzoeken op het programma en dan zaterdag…. Maken van 
de prinsenfoto’s. In vol ornaat maar toch nog even niet… 
 

 



 

 

 
 
 
 
23 september 
Vandaag hebben papa en mama mij een groot geheim verteld. We zouden 
gaan shoppen en ik zat klaar op de bank. Opa en oma kwamen op Stijn passen 
toen papa de televisie opeens aanzette en er een plaatje tevoorschijn kwam 
met een kroontje en Emma 1 eronder. Ik snapte het meteen maar kon het 
niet geloven. In de auto naar Maastricht drong het langzaam tot me door. We 
gingen dus niet shoppen maar naar een kledingatelier waar ik stof mocht 
uitzoeken en mijn maten werden genomen. Die avond viel ik met een grote 
lach op mijn gezicht in slaap.  
 
24 september 
Vandaag was de garagesale in Neerbeek. Papa en mama hebben al stiekem 
met de papa en mama van Kirsten gepraat of zij mijn adjudant mocht 
worden. Dat hadden wij elkaar altijd beloofd. En ik wil heel graag iemand om 
mijn geheim mee te delen. Ik was een beetje zenuwachtig maar gelukkig zei 
ze meteen ja. 
 
25 september 
Vanavond kwamen Patrick en Ger op bezoek. Zij vertelden aan Kirsten en mij 
dat we nu een groot geheim hadden en er alleen over mochten praten op 
mijn slaapkamer met de ramen dicht. Ons codewoord is voortaan pizza eten. 
 
29 september 
Vandaag ging ik met Kirsten in Maaseik kijken voor adjudant kleding en voor 
een kroontje voor mij. Helaas voor Kirsten nog niet geslaagd maar ik heb een 
kroontje gevonden#superblij 
 
7 oktober 
Mijn oom uit Amerika ophalen van het station maar eerst even naar Kerkrade mijn medailles ophalen. 
OMG! Ze zijn supermooi geworden oma en opa vonden hem alvast prachtig. 
 
21 oktober 
Vandaag weer naar Maastricht om mijn jurk door te passen. Kisten was ook mee. Over twee weken weer 
terug. 

Dagboek Jeugdprinses Emma I 



 

 

 
12 november 
Daar stond ik dan op de opening van het seizoen in de Keulsteeg. Het was 
gek om daar te staan terwijl ik nu weet dat ik de nieuwe prinses van de 
Doorzetters ben. Geprobeerd om zo normaal mogelijk te doen. Ik vond de 
schlagers allebei heel leuk dus gelukkig kon de zaal niet kiezen. 
 
25 november  
Weer naar Maastricht, nog 1 kleine aanpassing en dan haalt mama hem 
donderdag op. Ik ben er superblij mee. 
 
26 november 
De voorronde van het kinder LVK in de Asta. Kirsten en ik zijn erbij in ons 
raadspak en dromen over de volgende keer, dan trekken we ons raadspak 
nog 1 keertje aan. 
 
 
27 november 
Vanavond gingen we in Kerkrade snoep uitzoeken. Wat een keuze. Kirsten 
en ik vinden gelukkig hetzelfde lekker. We mochten alles proeven en papa 
proefde goed mee. Rob, Patrick en Ger vertelden wat handig was om straks 
uit te gooien en met een lijst besteld snoep en een zak om thuis verder te 
proeven gingen we terug naar huis. 
 
2 december 
Gisteren was mijn verjaardagsfeest en Kirsten is blijven slapen. Vanochtend 
gingen we namelijk naar de fotograaf. Voor het eerst voelde het helemaal 
echt. Mijn jurk aan, kroontje op en voor het eerst de scepter in mijn hand 
en de prinsessenketting om. We zijn wel twee uur bezig geweest, het 
duurde even voor ik minder zenuwachtig was. Er werden foto's van mij en 
Kirsten gemaakt maar ook foto's waarbij ik omhoog moest kijken. Want wie 
er naast mij zal staan op 13 januari dat is ook voor mij nog een groot 
geheim. Maar wij hebben er heeeeel veeeel zin in! 
 

  



 

 

 

Biejein Ôngerein/ Mevissen 
 
Es de blaajer van de buim beginne te valle, 
Nao de 11e van de 11e, de luuj weer sjtom gaon kalle 
Dan kroepe veer weer op de zulder, om oos pekskes te gaon têlle 
"PAS NEET MJER, TE VAAL, NEET MJER LEUK,  
dan mot' v'r nuuje gaon besjtêlle 
 

Dan ja dan is dae aardbulles weer helemaol rondj 
en haet de Vastelaovend in Limburg  
weer vaste voot op grondj 
Dan is de zon weer wiet genôg aafgedreve 
En wurt in 't café weer druk op de bon gesjreve 
dan is dae aardbulles weer helemaol rondj 
en haet de Vastelaovend in Limburg weer vaste  voot op grondj 
Dan is de zon weer wiet genôg aafgedreve 
En wurt in 't café weer druk op de bon gesjreve 

 
De Hière God gwajt boete alles nao onger 
Mer mit de polonaise wêndj, ken' veer bênne mekkelik zonger 
De deejay drejt nog ens 'n plaetje, om ôs werrem te kriege 
Veer ljenne code road gael greun, en Laote Pelleboer mer sjwiege 
 
Refr.  Mer de tied geit sjnel dus meng sjpas mit plezeer 

Tot de maon jel hoag sjteit en de kleine wiezer op 4 
Vanaaf de jêsjte optoch, dae wurt geloupe, 
Totdat de jêsjte pekskes op Markplaats sjtoan om te verkoupe 

 Jao dan is dae aardbulles weer helemaol rondj 
 en haet de Vastelaovend in Limburg gein vaste voot op grondj 
 Dan kump de zon weer sjnel genôg aangedreve 
 en wurt in 't café niks mjer op de bon gesjreve 
 
Mer noe is dae aardbulles weer helemaol rondj 
en haet de Vastelaovend in Limburg weer vaste voot op grondj 
Noe is de zon weer wiet genôg aafgedreve 
en wurt in 't café weer druk op de bon gesjreve 
Noe is dae aardbulles weer helemaol rondj 
en haet de Vastelaovend in Limburg  
weer vaste voot op grondj 
Noe is de zon weer wiet genôg aafgedreve 
en wurt in 't café weer druk op de bon gesjreve 
 
 
 
 
 

  

Schlager: Ozze Aardbulles 



 

 

 

 

 
Refrein 
Pak ’t veur de voes eweg 
eur de voes eweg 
Pak ‘t veur de voes eweg 
Pak ‘t veur de voes eweg 
Òntsjpan ‘t is puur genete 
Maak dich ins aeve neet zo drök 
Pak ‘t veur de voes eweg 
Veur de voes es dich dat lök 
Pak ‘t veur de voes eweg 
Pak ‘t veur de voes eweg 
 
 
Couplet 1: 
Prakkezere euver alles 
Make veer òs dèkser drök 
Om alles sjtrak te planne 
Is get wat dich neet lök 
Laot de tuikes toch ins viere 
aef ’t laeve bie den daag 
Pak ‘t veur de voes weg 
Mit dees vastelaovesdaag 
 
 
Couplet 2: 
Sjus wie ‘n ritje in ein achbaan 
Wo ste sjriefs en wo ste lachs 
Wets ste nooit wat geit gebeure 
Gebeurt sjus was ste neet verwachs 
Kòm noe zèt dich in ’t kerke 
Gooj alle remme aeve los 
Pak ‘t veur de voes eweg 
Vier vastelaovend hie mèt òs 
 
 
  

App Soluut d’r Bie – Pak ’t veur de voes eweg 

Brök 
Es ste wets wat geit gebeure, lèk ste dich veur dat ste vils 
Om alles al te weite, is dat èch wat ste wils 
Pak t laeve wie ‘t kump, pak ‘t veur de voes eweg 
Geneet toch bie den daag, dat is gaar nog neet zo sjlech 



 

 

Wij hebben er zin in…jullie ook?  

 

Op een regenachtige avond in het najaar van 2016 was onze 

huiskamercorrespondent op bezoek bij Hub Beaumont, een 

vrijwilliger in hart en ziel. 

Het plaatsen van dit artikel heeft wat lang op zich laten wachten en 

we schrijven inmiddels al 2018. Maar niet getreurd… 

Hub is getrouwd met Suzanne en vader van 3 kinderen, opa van 4 

kleinkinderen en bij het verschijnen va de Bookesjtok is nummer 5 

er inmiddels ook al. Hij heeft dus goed geboerd, zoals men dat wel 

eens zegt. 

 

Over vroeger vertelt Hub dat toen hij nog jong was en voordat hij 

de klompen aantrok, hij op de HTS in Heerlen heeft gezeten. En 

daar heeft hij Suzanne ontmoet. Het was liefde op het eerste 

gezicht. Suzan was de dochter van zijn leraar wiskunde. De ouders 

van Suzan hadden 7 dochters en als er iets te doen was op de HTS 

dan die dochter van Hub allemaal met vaders mee naar het feest 

 

Zoals men wel zal weten is Hub de grote man achter de versmarkt 

in Neerbeek, waar hij zelf jarenlang de groenteboer is geweest. … 

hij verkocht zeker geen knollen voor citroenen  

Hub is een echte Doorzètter; hij was in 1999 zelf Prins en sinds die 

tijd lid van de Doorzètters, eerst 11 jaar raadslid en 4 jaar als 

voorzitter. 

Over zijn prinsschap en de raadsperiode daarna vertelt hij dat het 

altijd gezellig was als hij bij de 80-plussers en de zieken op bezoek 

kon gaan. En ook niet te vergeten alle recepties, het voorbereiden 

van de optocht, en de eigen prinsenreceptie. 

 

Hub is een actieve man. Achter de geraniums zitten is er niet bij, die heeft hij alleen maar in de tuin. 

Iedere dag is hij volop bezig (maar niet met de stofzuiger) en daar geniet hij enorm van. Hij heeft nog even 

geprobeerd om het vak van molenaar onder de knie te krijgen, maar was te druk met andere zaken. 

 

Zo is hij ook secretaris bij de zonnebloem in Neerbeek, klussenier en penningmeester bij het 

gemeenschapshuis, sinds kort penningmeester bij de wensbus die gaat rijden en vrijwilliger bij de kerk. 

Daarnaast ondersteunt hij bij het BFC-toernooi, is voorzitter van het optocht comité en terwijl we zo aan’t 

praten waren moest hij ook nog even de deuren van de kerk gaan sluiten. En als er dan nog tijd over is 

dan gaat hij graag fietsen samen met Suzan of genieten van alle kleinkinderen. Een man met een hart van 

goud, die we in onze gemeenschap niet kunnen missen. 

 

Hub, bedankt voor al je inzet 

 

  

Vrijwilliger van het jaar 2016 alweer 



 

 

 

 

 

Misschien hebt u het al gehoord… eind maart is het eindelijk zo ver: dan gaat de wensbus van start in 

onze gemeente Beek. 

Op werkdagen, dus van maandag tot en met vrijdag, wordt dit vervoer aangeboden en kun u tussen 8.30u 

en 18.00u van deur tot deur. 

Belangrijk om te weten is dat passagiers zelfstandig in het uit de bus moeten kunnen stappen. Een rollator 

is uiteraard geen probleem. Rolstoelen kunnen helaas de bus niet in; daarvoor is ander vervoer 

beschikbaar. 

 

U kunt het vervoer een dag vantevoren aanvragen tussen 10u en 12u op nummer 06 83770283 

 

In de bus zijn strippenkaarten met 10 strippen te koop voor 11 euro (liefst betalen met gepast geld). In 

Beek geldt een ritprijs van 1 strip (1,10 euro), of bij losse betaling 1,50 euro. 

Wilt u verder, naar bijvoorbeeld wereldstad Sittard/Geleen, dan betaalt u 2 strippen (2,20) of 3 euro (bij 

losse, contante betaling). En wilt u nog verder van huis af dan kost dat 3 strippen (3,30 euro) of 4,50 

(lossen verkoop). Maar let wel: “verder” kent grenzen. 

 

De bus is besteld, de chauffeurs worden geworven, en we zijn klaar voor de start. 

Wilt u meer informatie over de bus, of wilt u zch aanmelden als vrijwilliger, kijk dan op de website 

www.wensbusbeek.nl of neem contact op via mail wensbusbeek@gmail.com 

 

En houd vooral ook de lokale media in de gaten. 

 

Goed nieuws – de wensbus komt eraan 

http://www.wensbusbeek.nl/
mailto:wensbusbeek@gmail.com


 

 

 

 

 

Wat hebben we nodig 

 1 kilo runderpoulet  

 5 uien 

 20 kruidnagels 

 5 laurierblaadjes 

 Bruine azijn (op goed geluk of het heilig oog) 

 Appelstroop  (op goed geluk of het heilig oog) 

 Bruine basterdsuiker (op goed geluk of het heilig oog) 

 

Hoe bereid je het gerecht? 

Gewoon alles bij elkaar in de pan doen (de kruidnagels kun je bij elkaar houden in een thee-ei) en 

aanbraden. Laat het dan minstens anderhalf uur sudderen op het gas of de inductieplaat. As je dat 

lekker vindt kun je de saus altijd binden met wat maïzena of peperkoek. 

 

Laat het smaken! 

 

   

 

 

 

 

 

  

Zuurvlees voor de carnavalsdagen, uit de keuken van de vrouwen van de 

slagerij…en…die kunnen het weten 



 

 

 

 
Al enige jaren organiseren wij in de maand oktober ons pizzaweekend. In 2017 hebben we dit 

verplaatst naar halfvasten en dat is ons zo goed bevallen dat we ook in 2018 het pizzaweekend 

tijdens halfvasten gaan organiseren. 

 

Maar wat doen we dan in oktober???  

Onze chef-kok Paul Sieben kwam met het idee om een 

schnitzelweekend te houden. 

 

Zo gezegd…zo gedaan 

Dit hebben we afgelopen jaar voor het eerst 

georganiseerd. We kunnen wel spreken van een 

succes, het was smakelijk, lekker druk en we kregen 

weer veel complimenten voor de kwaliteit. Als 

Doorzètters zijn we heel trots om zo’n goede chef-kok 

in ons midden te hebben. Paul, Bedankt!  

Schnitzelweekend 



 

 

 

 

 

 

Herkent u zich in de stijl van de Doorzètters ? 

Vind u ook dat onze tradities kleur geven aan de vastelaovend, juist in de stijl die past bij Neerbeek ? 

Dat er aandacht moet blijven voor het goede uit ons dorp, en dat wij daarbij ook ouderen, zieken en 

kinderen betrekken ? 

Dat het vele werk van onze vrijwilligers uw steun verdient, en dat het goed is op onze festiviteiten te 

vertoeven ? 

 

Voel je je ook een DOORZÈTTER ?? 
 

Meld je dan aan, en treedt toe tot de Doorzètters-familie als vrijwilliger/lid. 

 

Leden zijn ons ook iets waard, en dat laten we graag blijken: 

- Ontvang je een carnavalsvlag met het doorzetters-logo in bruikleen. 

   Na 3 jaar aaneengesloten lid te zijn, wordt deze uw eigendom. 

- Heb je GRATIS toegang tot de grote zitting en voorkeur bij voorverkopen. 

- Word je uitgenodigd voor de seizoens-opening. 

- Krijg je een jaarprogramma thuisbezorgd. 

- Wordt je naam vermeld in ons huis-aan-huisblad De Bookestjok en op onze website. 

  

Als lid betaalt U € 24,- per verenigingsjaar. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei. 

 

Aanmelden kan via info@doorzetters  

uiteraard kan u ook één van onze raadsleden persoonlijk benaderen.  

 

  

Lid / vrijwilliger bij de Doorzètters worden 



 

 

 

 

 

Zonnebloemauto biedt bewegingsvrijheid 
 
Voor iemand die zijn leven doorbrengt in een rolstoel is een dagje uit minder vanzelfsprekend. 
Een eigen auto aanpassen is kostbaar. Het openbaar vervoer en rolstoelvervoer hebben hun 
beperkingen. Daarom biedt de Zonnebloem een alternatief: de Zonnebloemauto.  
Deze aangepaste personenauto’s zijn te huur voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.  
De Zonnebloemauto geeft de huurder bewegingsvrijheid. Deze bepaalt namelijk zelf wanneer, 
waarheen en hoe lang hij op pad gaat met de Zonnebloemauto. Hij kan ook nog eens 
familieleden of vrienden meenemen. Achterin de auto is een rolstoelplaats.  

Voor vragen over de Zonnebloemauto Cadeaubon kunt u telefonisch contact opnemen met het  

Dienstencentrum via 076 564 6464. Ook website van de Zonnebloem 

www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto kunt u raadplegen. 

  

Zonnebloemauto biedt bewegingsvrijheid 

http://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto


 

 

 


