
HVV De Winkbülle kandidaten 2023

Leef Winkbülle en Winkbülkes,

’t Verlengde vasteloavessezoen va Sjtadsprins Erik I en 
Jónkheedsprins Thijmen I lup noe definitief óp zie ing. En 
noa die verdulde ieëlend va de pandemie sjtónt twieë nuie 
Hoeëglustighede alwerm te trappele um d’r scepter va dön  
uuever te neume.

Óp vriedig d’r 6e  jannewaar, vanaaf 20.11 oer, vingt de abdicatie 
va Erik I plaatsj bij “Wintertijd” óp d’r Pankraatsplei. Bij deë 
gelegeheed zalle óch de jubilarisse va de aafgelope sezoene in 
’t zunke gezat weëde.

Óp zamsdigmiddig d’r 7de jannerwaar weëd vanaaf 14.11 oer d’r 
nuie Jónkheedsprins geproclameerd in ‘t Cultuurhuis i Heële. Weë 
geet de jónkheed va Heële dit sezoen vuur i d’r vasteloavend? 
Dat is noe nog ee groeët geheim, mè heë is al duchtig aan ’t prove 
óp de bekindste Heëlesje leedjes, um die oet volle brós mit d’r 
vasteloavend mit te kinne zinge.

Óp zamsdig d’r 7de jannewaar vingt um 20.00 oer ’t Heëlesj 
Sjlagerkonkoer aa, boete óp d’r Pankraatsplei. Dan weëd bepaald 
wat ’t leedje zal weëde woeë-mit  ózze Hoeëglustighede ónger ’t 
motto “Sjiek óp sjiep i Sjpassemig” durch Heële zalle broeze.
Doanoa darf ózze nuie Sjtadsprins, noa zie oetrope da endlich va 
de daker kinne keëke dat heë ós zal vuurgoa i d’r vasteloavend in 
ós leef sjtad Heële. Weë dinkt dier dat ’t weëde zal?

Natuurlig nuëdige vier uch va hatte oet vuur de abdicaties en 
proclamaties van ós Hoeëglustighede. Óp ózze website en óp social 
media haote vier uch óp de huuegde van al ós aktiviteite.

Vier zient ós mit vasteloavend!
Mit ee kreftig “Heële alaaf!”,
Besjtuur en lede va H.V.V. De Winkbülle

Rik I Wagemans
36 jaar is samen met Wendy en sinds april hebben ze een dochter Filou. Hij woont 
aan de rand van het Aambos, heel dicht in de buurt bij “die kapotte lamp”. Rik werk 
bij Demo Productions als operationeel manager, daarnaast organiseert ook nog een 
aantal evenementen waaronder Pinkpop. Naast zijn werk klust en reist hij graag. 
Carnaval is hem met de paplepel in gegoten door zijn ouders Ger en Marian maar de 
optocht lopen deed hij toen hij jong was nooit heel graag. Nu doet hij dit al heel veel 
jaren samen met zijn vrienden van de Zoepsjuute en met heel veel plezier. Gaat het 
dit jaar Rik 1ste worden die ons in Heële voor gaat als Sjtadsprins? Sjtadsprins Rik I 
Alaaf. 

Bas I Ortmans
is 30 jaar en leeft en woont al zijn hele leven in het Eikenderveld. Hij is getrouwd 
met Britt en ze hebben samen 3 kinderen: Lize, Tieme en Nolan. Bas werkt als 
beleidsmedewerker Jeugd bij de gemeente Heerlen. Carnaval en Bas zijn een twee-
eenheid, als lid van de “De Eekheuërevrung” (bestaan dit jaar 2x11 jaar) en als 
jubileumprins van de Eekheuëre in 2019. Bas is de schrijver van het kinderboekje 
Prins Nora en D’r Juul, over het nieuwe beeld op het Van  Grunsvenplein dat op 22 
januari uitkomt. Voetballen bij Sporting Heerlen lukt helaas niet meer, vandaar dat 
hij alle tijd heeft om Sjtadsprins va Heële te worden. Sjtadsprins Bas I Alaaf.

Tom II Kleintjens
25 jaar en woonachtig in Welten. Tom werkt bij de Rabobank als KYC-Analist. Al 
vele jaren viert Tom carnaval in Heerlen maar ook in Welten, vooral natuurlijk op 
de maandag.  Van kinds af aan is het hem met de paplepel ingegoten. Dit jaar is 
hij alweer voor het 5e jaar lid van de oudste carnavalsgroep van Heële tw de Nette 
Kadette die hun 5 x 11 jarig jubileum vieren. Wordt Tom de jubileumprins van de 
Nette Kadette? Alaaf voor Sjtadsprins Tom II.

Julien I De la Haije
34 jaar getrouwd met Simone en woonachtig in Welten. Julien is directeur/opvolger 
bij Bakkerij Voncken. Als hij de tijd vindt stapt hij graag op zijn racefiets en in de 
winter staat hij geregeld op de ski’s. Ook is hij vaak te vinden bij Roda JC. Als hij 
in de bakkerij mee helpt met nonnevotten rollen weet hij dat de prachtige tijd van 
carnaval bijna is aangebroken. Ook is hij jarenlang lid geweest van CV Zwei Vingere 
Sjoem. Een perfecte kandidaat om Heële voor te gaan als Sjtadsprins. Sjtadsprins 
Julien I alaaf.

Jordi I Valkenberg 
is 33 jaar en 10 jaar samen met zijn lief Stefanie. Samen hebben ze 2 kinderen Rivv 
van vijf en Savi van drie. Ze wonen in Welten en hij werkt bij Goessens professionals 
in Wine als Accountmanager. Wijn is dan ook naast carnaval zijn grote hobby. Jordi 
is voorzitter van de raad van Elf en inmiddels 11 jaar lid van de Winkbülle! Gaat Jordi 
in zijn voetsporen treden van zijn vader die ook eerder Stadsprins was? Sjtadsprins 
Jordi I Alaaf.

Rick I Mengelers 
is 27 jaar en geboren in een echt Vasteloavend gezin. In 2017 was hij de trotse Prins 
van de Bokkeriejesj op Heerlerheide. Rick is vanuit een acteursopleiding de horeca 
in gerold. Nadat hij eerst voor Dick en Paola bij Hey Heële werkte is hij sinds een 
aantal jaren actief bij dé Vastoavend Tempel va Heële, Café D’r Klinge. Vanaf 1 januari 
2023 heeft Rick dit prachtige café overgenomen van oud Sjtadsprins Roger. Een goed 
moment om zelf nu ook de scepter te zwaaien over heel Heële.  Sjtadsprins Rick I 
Alaaf.

Alain I Janssen 
is 39 jaar geleden geboren op de 11 van de 11e! In 2023 is hij 2 x 11 jaar samen met 
mijn vrouw Serah en ook hij trouwdatum was op de 11e gepland. Dat kan geen 
toeval zijn… Samen hebben ze 2 zonen, Colin en Mason. Alain werkt als sales 
manager bij Noteborn in Heerlen en daarnaast is hij sinds dit jaar raadslid voor de 
Jongerenpartij in onze stad. Ze wonen al jaren met veel plezier “op” de Molenberg. 
Voetballen doet hij graag zelf of hij gaat kijken bij zijn jongste zoon. Carnaval mag 
voor hem nooit snel genoeg komen. Zijn favoriete carnavalsnummer komt uit… 
Venlo, “minsekinder waat ein maedje” van Sjraar Peetjes. Het wordt dus de hoogste 
tijd dat Alain de nummers van Wiel Knipa gaat zingen en dat kan natuurlijk als 
Sjtadsprins van Heële. Sjtadsprins Alain I Alaaf.

Jens I Telgenkamp 
is 38 jaar en een geboren en getogen Winkbuul. Tegenwoordig woont hij op de 
Molenberg. Jens werkt als osteopaat in zijn eigen bedrijf Osteopathie Telgenkamp. Hij 
heeft een zoon Jop van 6 jaar. Tijdens de carnaval loopt hij al heel wat jaren mee met 
VV Vol or Naat. Verder probeert hij te bootcampen om fit te blijven. Jens heeft een 
droom: Eemoal prins te zieë… va os leef sjtad Heële. Alaaf voor Sjtadsprins Jens I.

Rob II Vervoort
34 jaar oud en samen met zijn vrouw Janine, zijn 4-jarige dochter Fenna en zijn 
2-jarige zoontje Oskar wonen zij in Welten. In het dagelijks leven werkt hij als 
Commercieel Manager bij Volta Solar. Muziek is zijn grote hobby, zo is hij actief 
als drummer sinds mijn 10e levensjaar en heeft hij, samen met mijn beste vriend, 
op vele festivals achter de draaitafels gestaan met een microfoon in mijn hand. 
Carnaval doet Rob samen met zijn carnavalsgroep CV Gee Idee die ook dit jaar weer 
te zien zijn in de Heerlense optocht, misschien wel voor de Prinsenwagen! Alaaf voor 
Sjtadsprins Rob II.

Tom II Feijen
43 jaar en woont met Nicole en hun 3 kinderen in de Weltertuijnstraat in Welten, 
bijna in het Patternaat. Hij is opgegroeid onder de vlag van zijn harmonie T.O.G. 
waar hij klarinet speelt. Tom heeft het bedrijf van zijn vader Math overgenomen tw 
ingenieursbureau PALTE en tevens is hij mede-eigenaar van MijnWerk. Muziek is 
voor hem een van zijn eerste levensbehoeften. Naast T.O.G. speelt hij bij Herriemenie 
Miserabel. We gaan hem zeker tegen komen met de carnaval maar is dat als 
Sjtadsprins of als muzikant? Sjtadsprins Tom II Alaaf.

Guido I Sauren
is 47 jaar en werkzaam als Directeur HR bij Envida in Maastricht. Getrouwd met 
Tessa en trotse vader van Isa, Thijs en Roos. Ontspanning haalt Guido uit een ritje 
met zijn racefiets, liefst in Italië. Woonachtig in Welten waar hij in 2018 als Prins 
Guido I voorop ging en heeft laten zien hoe verbindend carnaval kan zijn. Is Guido 
nu klaar voor het grote werk? Staan zijn Aod op Nuj medeorganisatoren hem bij als 
zijn grote droom in vervulling gaat? Sjtadsprins Guido I Alaaf.

PROGRAM 2023 
6 jan:  abdicatie Erik I   Wintertijd
7 jan:  Proclamasie Jónkheedsprins    Cultuurhuis
  Sljagerconcour en Proclamasie Sjtadsprins  Wintertijd
 
21 jan:   Resepsie Sjtadsprins   SCHUNCK
22 jan:   Resepsie Jonkheedsprins     d’r Klinge
 
23 jan:   Knipa meets Ploum   PLT
 
11 feb:   Soirée va Heëlesje Aod Prinse  SCHUNCK
13 feb:   Vertrek Blauw Sjuut 
 
17 feb:   Poefele zitting  De TENT
   Intóch Blauw Sjuut 
  Captain’s Party   De TENT
18 feb:   Kingeróptóch
   Kingeróptóchbal
   Sjleüteluüverdrach  PLT
   Noa-de-tent-toe     De TENT
19 feb:  Groëte Optóch
  Optochbal en prijsuitreiking (20.11)   De TENT 
 
20 feb:   Circus Confetti  De TENT
   Stjundje Knipa De TENT
   Total Loss   De TENT
21 feb:  Aafsjleeting Jónkheed vasteloavend  d’r Klinge
   Aafsjleeting vasteloavend Lachende Eëzel
22 feb:   Hillige Mis - essjekrütske   Pancratiuskirk
 

Vuur mieë informatie: www.winkbulle.nl  

winkbulle


