
 

Milsbeekse Vaas 2016 voor Johnny Noy 

Elk jaar reikt SL!M de “Milsbeekse Vaas” uit aan een dorpsgenoot of 

groep dorpsgenoten die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de 

gemeenschap. Eerdere jaren ging de vaas naar de 
tuinonderhoudsploeg van de kerk, het bestuur van de Stichting 

Cultuurbehoud, Chris Janssen en Chris de Graaf. Dit jaar viel de eer 

te beurt aan Johnny Noy. Tijdens de dorpsbijeenkomst op 7 maart 
roemde Ronald Starrenburg, de voorzitter van SL!M de verdienste 

van Johnny als volgt.  

“Johnny levert zijn bijdrage aan de gemeenschap op een bijna 
vanzelfsprekende manier. Zo vanzelfsprekend dat je bijna zou 

vergeten dat het een vrijwillige inzet is. Zijn lijst van verdiensten 

komt uit een lange periode en is te lang op volledig op te sommen. 

Lang geleden was hij al initiatiefnemer van “kermis terug in de tent” 
en “Bedrijvig Milsbeek”. Bij Milsbeek 5 (de fameuze FC Hollywood) 

was hij leider en grensrechter. Zijn humor en spreekvaardigheid zijn 

legendarisch en zijn veelvuldig van pas gekomen binnen het 
carnavalscircuit, zoals bij Boerenbruiloften en de 

sleuteloverdrachten. Johnny was jaren initiator van de 

Boelenbruiloft. Hij was in 1989 Prins carnaval en als Vorst van de 
Diepenkikkers heeft hij bijna 20 jaar de zittingsavonden 

opgeluisterd. Dat humor en empathie dicht bij elkaar liggen heeft 

Johnny laten zien bij zijn betrokken teksten en reacties bij vele 

droeve gelegenheden. Velen hebben kunnen genieten van zijn 
optredens met de “Vlégels”, als imitator van André Hazes, als 

buutredenaar en als imitator van “Toon Fut en Willy Hoesen”. Ook 

bij Celebrations was hij als zanger present”.  
Kortom een bijzonder dorpsgenoot die met initiatief, “kwats”, 

spitsvondigheid en gevoeligheid heeft bijgedragen aan de 

Milsbeekse gemeenschap. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de 
Diepenkikkers werd hem de Milsbeekse Vaas overhandigd door Prins 

carnaval, Tom d’n Urste. Johnny bedankt, de Milsbeekse Vaas 2016 

is goed terecht gekomen. 
 


