
 

 
1 

 



 

 
2 

 



 

 
3 

 

55 Van de redactie 
 

De Carnaval van 2016 is voor De Cavalieren een bijzonder jaar, want dit jaar vieren wij het 55- 

jarig jubileum van onze vereniging! Op 28 november hebben wij dit reeds met u gevierd in het 

Kulturhus. Een vol Kulturhus wel te verstaan. Want naast De Cavalieren en veel 

zusterverenigingen uit de regio, was ook de carnavallievende Bekenees goed 

vertegenwoordigd. En daar willen wij u als verenigin graag hartelijk voor bedanken. De zaal 

bleef tot het einde goed gevuld, het was gezellig en het bier was koud. Een feest om niet snel 

te vergeten. En een feest waar wij op zijn minst de aankomende 11 jaren op kunnen teren. 

Wat velen zich niet realiseren, is dat de voorbereidingen van de Carnaval elk jaar al vroeg 

starten. Als de zomervakantie achter de rug is, beginnen de commissies alweer warm te 

draaien. Zo ook de redactie van de krant. Meestal zo halverwege september. En dus ook dit 

seizoen. De redactie is een goed geoliede machine. Iedereen weet wat zijn of haar taak is. De 

vergaderingen, die wij altijd in Hotel ´t Spijker houden, zouden dan ook met een kwartier klaar 

kunnen zijn. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, wij van de redactie nemen er de tijd voor.  Elke 

vergadering wordt geopend zoals iedere andere vergadering, maar al snel wordt afgeweken 

van de agenda en voor we het weten dwalen we af naar verhalen uit het onuitputtelijke archief 

van Albert de Witt, roddels uit het dorp, wie zal de nieuwe Prins worden en dingen die we 

recent hebben meegemaakt en graag met elkaar willen delen. 

Het is de eerste vergadering van dit seizoen, eind september. Een van de redactieleden, ik zal 
zijn naam niet noemen, vertelde een leuk verhaal: Tijdens de herdenking van de oorlog moest 
er gesalueerd worden. U weet wel, de militaire groet. En mocht u het niet weten, salueren doet 
men door de rechter bovenarm horizontaal te houden en vervolgens uw onderarm en hand in 
één diagonale lijn naar uw slaap. Toch? 
Het doet mij deugt u te kunnen melden dat het betreffende redactielid hier zijn ware aard liet 
zien; die van de doorgewinterde Cavalier. Een carnavalist in hart en nieren. En gelukkig was 
iemand zo alert om dit incident op de gevoelige plaat vast te leggen. Gevalletje “Gelukkig 
hebben we de foto’s nog…” 
 

Namens de redactie een 3-werf alaaf!  

Bart Huilmand 

Redactievoorzitter 
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D&G – Esprit – Dutz – Ray Ban – Le Tanneur – Michael Kors – Carter Bond – Zen Barcelona – Just Cavalli – Serengeti – T-Charge – 
i.scription – Ana Hickmann – Lacoste – You’s – John Galliano – Hugo Boss – Trussardi – Zeiss – Inface – Polaroid – Replay – Carrera 

 
Schellingshof 5 

6573 DK  BEEK 

 

Tel: (024) 684 31 05 

www.laveroptiek.nl 

 

OPENINGSTIJDEN LaVér Optiek 

Maandag gesloten 

Dinsdag t/m vrijdag        10.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag van                   10.00 tot 17.00 uur 

 

Oogmetingen – Contactlenzen – Monturen – Glazen – Zonnebrillen – I.Scription 
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“de Cavalieren” 

 
Bestuur: 

 
Paul de Wijze        Voorzitter  Roy van Driel    2e Secretaris  
Peter Bijl        Vice-voorzitter  Marcel Peters    President 
Peter Jurjus        Secretaris  Adrie Bos  2e Penningmeester 
Jürgen Op den Camp    Penningmeester Eric Kurstjens 

 
Grootvorst 

John Reijmers 
 

Erelid 
Loet van Sluis 

Marc Arts 
Heinz van Benthum 
Bart van den Bosch 
Huub van den Bosch 
Peter Braam 
Elwin Brouwer 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Jan Julius van Elferen 
Niek van het Erve 
 
 
 
 
 
 

René van het Erve 
Freek Flemminks 
Theo Flemminks 
Stanley de Goeij 
Arend Jan ten Hagen 
Noud van Hecke 
Jan Willem van der Hogen 
Bart Huilmand 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Erik Lensen 
 
 
 

Harry Lensen 
Michel Merkus 
Sascha Merkus 
Jos Peters 
Benno Pince van der Aa 
Theo Reintjes 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Albert de Witt 
Claas de Witt 
 

Prins Jürgen de Bonenteller met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 

Senatoren 

 

 

(Foto: Willy Bos) 
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“Het doel der Cavalieren 

 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 

Van de voorzitter 
 
Met groot respect voor mijn voorganger, John Reijmers, kreeg ik maart jl. de voorzittershamer 

overhandigd. Ik mocht nog wel in een jubileumjaar beginnen als voorzitter! Mijn geluk kon niet 

op. Een hele eer. 

Op 7 november 2015 om 23:11 uur. Daar was ie dan  'mijn eerste Prins': Prins Jürgen de 

Bonenteller. Als nieuwbakken voorzitter mocht ik Jürgen met de nodige versierselen 

omhangen. En wat straalde hij een vreugde en trots uit. Want Prins-zijn van de Heksenketel is 

meer dan een eretitel. De Prins staat gedurende elk carnavalsevenement altijd in de 

schijnwerpers.  Er wordt altijd naar hem gekeken. Hij is degene die ook bij slecht weer tijdens 

de optocht met zijn positieve energie de zon moet laten schijnen.  En dat straalde Prins Jürgen 

al direct uit op dat podium. “Kom maar op, ik ben er klaar voor” sprak zijn gezicht (boekdelen). 

Enfin, Jürgen je gaat een geweldige tijd tegemoet. Op de vele feesten en recepties waar je 

heen zult gaan, zie je overal gezellig feestende mensen. 

Jouw jaar is niet zomaar een jaar! Het is namelijk een regeerperiode met een flinke dosis 

“jubileum-jus” erover. De Cavalieren bestaan 55 jaar en Jürgen mag voorgaan in alle 

bijbehorende festiviteiten. Hiertoe zijn er zelfs twee commissies in het leven geroepen, die tijd 

noch moeite hebben gespaard om dit diverse invullingen te geven: de Jubileumcommissie en 

de Keulencommissie. Hulde ! Zij zijn al ruim 3 jaar met de voorbereidingen bezig! Prins Jürgen 

weet dit gelukkig ook te waarderen. In zijn eerste proclamatie-regel waarin de Prins geheel 

terecht beweert “dat … niemand mag verzaken, en degene die dat wel doet is een……..(vul zelf 

maar in).” Een boute uitspraak, maar het geeft wel aan dat de Prins er zin in heeft. Het eerste 

jubileumfeest zal op 28 november 2015 worden gehouden voor Beek en voor alle carnaval- en 

feestvierende mensen uit de weide omgeving van Beek. Het belooft een groots feest te worden. 

Daarnaast zullen de Cavalieren zelf een feestje bouwen en voor de eerste keer in haar bestaan 

op 22 januari 2016 afreizen voor een weekend naar de bakermat van het Duitse Carnaval: 

KEULEN. Ook dit mag Jürgen de Bonenteller voorgaan. Zijn geluk lijkt niet op te kunnen.  

Tot slot is er dan de carnavalszitting op 6 februari, die geheel te zijner glorie wordt opgedragen. 

'Alles voor de Prins' is immers altijd het motto van de programmacommissie, waarna de diverse 

optochten en bijbehorende feesten de Prins ongetwijfeld tot een climax zullen gaan brengen. 

"Prins Jürgen, GENIET ERVAN, want de heks staat in de hens voor je ’t beseft!" 

Tot slot wens ik als voorzitter van deze fantastische vereniging der Cavalieren alle inwoners 

een ongecompliceerd, vredig en verdraagzaam Carnaval toe in ons oh zo mooie, gemoedelijke 

en schone Beek, gemeente Heksenketel. En díe naam zal altijd blijven! 
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VOOR AL UW: 

 

O BOEKETTEN  

O BRUIDSWERK 

O GRAFWERK 
 

TEVENS KADO ARTIKELEN 

EN HOUTEN SPEELGOED 
 

 

Rijksstraatweg 219 

6573 CS Beek-Ubbergen 

Telefoon 024-6841226 

www.bloemenuitbeek.nl 

email: winkel@bloemenuitbeek.nl 

Kapsalon Topstyle 

Voor hem en haar 

 

 

 

Wenst u prettige carnavalsdagen 

Rijksstraatweg 207 

6573 CR  Beek 

Openingstijden 

Maandag 9.00 - 17.30 

dinsdag  9.00 - 17.00 

woensdag       8.00 - 17.30 

donderdag 8.00 - 17.00 

vrijdag  8.00 - 17.30 

Zaterdag 8.00 - 14.00 

Tel : (024) 684 11 67 

nu ook op facebook 
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veha
plastics

aluminium

L.A. van Herwijnen
Nieuwe Holleweg 75

6573 DV Beek-Ubbergen

telefoon
024-684 21 36

Fax
024-684 35 46

E-mail
v.herwijnen@tip.nl

Water  gewel d ?

Wij feliciteren  

de Cavalieren… 
…met 55 jaar 

carnaval vieren! 
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Van de Burgemeester 
 
 

 

 

 

 

 

Beste carnavalisten, 

Met veel plezier heb ik de uitnodiging aangenomen om dit voorwoord te schrijven. En dat is 

best een uitdaging gezien de korte periode dat ik uw burgemeester mag zijn. Het ontbreekt mij 

daarom aan ervaring met (het Beeks) Carnaval in de gemeente en ik kijk dan ook zeer uit naar 

de nadere kennismaking met de Beekse Cavalieren. 

Een cavalier is een heer volgens de ouderwetse betekenis van het woord, hoffelijk dus, en 

Carnaval bestaat hoofdzakelijk uit bijzondere tradities, waar gezelligheid en saamhorigheid 

elkaar ontmoeten. Dus het moet wel meevallen met die Beekse Heksenketel, tenzij de 

Cavalieren een keer per jaar geweldig uit de band springen, dat kan natuurlijk ook. Voor u een 

weet en voor mij nog een vraag. 

Ik begreep dat de Cavalieren ook met zorg hun Prinsen uitkiezen. De penningmeester - Prins 

Jürgen de Bonenteller - is dit jaar aan de beurt en dat kan twee redenen hebben. Óf hij is zo 

zuunig dat hij dit jaar, figuurlijk dan, uit de weg geruimd moest worden, óf de clubkas is op en 

hij moet waken dat het prinsenkabinet geen ondoordachte uitspattingen doet. Wij noemen dat 

in het gemeentehuis niet voor niets ‘kabinetszaken’ en dat hebben ze in Beek dus goed 

begrepen. 

De Cavalieren vieren overigens dit jaar ook een bijzonder jubileum, 5 x 11 jaar op de teller van 

de vereniging! Een reden te meer om mee te vieren, mocht u nog twijfelen.  

Het is mijn taak als nieuwe burgemeester om snel ingevoerd te raken in mijn nieuwe gemeente, 

en ik moet zeggen dat ‘bijscholing’ in lokale carnavalsgewoonten daar een plezierige kant van 

is. Ik ga het allemaal meemaken, en breng u dan wellicht volgend jaar verslag uit van wat mijn 

meest leerzame momenten zijn geweest. 

Een bijzonder goed en gezellig Carnaval gewenst! 

 

Mark Slinkman 

Burgemeester 
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Prinsentoto 
 
 
 
Ook dit jaar was de spanning weer goed opgevoerd want wie zou de Jubileumprins van de 
Heksenketel worden. Welke 55e Prins wordt dit jaar toegevoegd aan een prachtig rijtje namen 
dat nu bestaat uit 54 oud-Prinsen. Het is bijzonder dat er in ons dorp een geheim zo goed 
bewaard kan blijven. Normaal lekken de eerste geruchten al redelijk snel uit en binnen een 
aantal dagen kan eenieder hier heerlijk over mee praten, maar bij de Prins van de Cavalieren 
ligt dit toch even anders.  
 
Uiteraard zijn er gegadigden en natuurlijk persoonlijke favorieten. Zal de Prins uit de eigen 
gelederen komen of gaan de Cavalieren voor een carnavalist van buiten de vereniging, bijna 
niemand die het weet. Om de stemming en reuring weer op gang te brengen zijn wij op een 
prachtige zaterdagmiddag in vol ornaat het dorp ingetrokken met onze prinsentoto. De 
stemmen varieerden nog redelijk met uiteraard een aantal uitschieters. Peter Bijl is een jaarlijks 
veel genoemde naam, maar ook onze, nu weten we het, Prins Jürgen de Bonenteller.  
 
‘t Mooiste zijn alle complotten die iedereen heeft bedacht waarom iemand wel of juist geen 
Prins zou worden. Deze worden getest bij ons als Cavalier, omdat velen van u denken dat wij 
Cavalieren weten wie het wordt, maar dat is (helaas) echt niet het geval.  
 
Tijdens een zeer geslaagde prinsenproclamatie heeft de nieuwe Hoogheid uit alle correcte 
totoformulieren een winnaar getrokken. Namens de totocommissie en alle Cavalieren mogen 
we Joost Jansen feliciteren, hij is de gelukkige winnaar van de toto en wij zullen hem dan ook 
tijdens de Rozen-Maôndag verwelkomen op onze prinsenwagen met een door hem gekozen 
partner. 
Daarnaast willen wij iedereen bedanken die heeft meegespeeld met de toto van dit jaar en 
hopelijk mogen wij volgend jaar ook weer op uw support en steun rekenen.  
 
Driewerf Alaaf, 
 
de Prinsentoto commissie 

Alfred Kersten   21 

Joop de Vaal   27 

Bart van den Bosch   71 

Peter Bijl   94 

Niek van het Erve   33 

Elwin Brouwer   16 

Joost ten Westeneind   54 

Regé van Steen   31 

Huub van den Bosch   41 

Jurgen Op den Camp   86 

Sascha Merkus   48 

Vincent Creemers   44 

Teun de Boer   36 

Adrie Bos   32 

Eric Kurstjens   23 

Rutger Abels   37 

Aantal stemmen   694 
 
 
 

 



 

 
14 

 



 

 
15 

 



 

 
16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gevierd met vermommingen, optochten, dansen, zingen en drinken. Een feest dat verbroedert 
en waarbij alle zorgen even worden vergeten. Een feest dat kleur geeft aan de grauwe dagen 
van de herfst en winter. Wat willen wij als levensgenieters nog meer. 
 
Zoals al aangegeven vind ik het een hele eer om Prins te mogen zijn in het 55-jarig 
jubileumjaar van cv. De Cavalieren. Een mooie club waarin de Beekse samenleving en 
verenigingen samenkomen met als doel: 
 

Het doel van de Cavalieren, 
Onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren, 
Voor ons dorp Beek en de Bekenaren. 

 
Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen uitvoering aan deze doelstelling te geven, maar dat doe 
en kan ik niet alleen. Ik weet mij dan ook gelukkig omringd door een fantastisch kabinet. Een 
kabinet waarvan ik de leden zichzelf nu aan jullie zal laten voorstellen. 
 
 

Van uw nieuwe Prins 
Prins Jürgen  
de Bonenteller 
 

 
Er was eens ........ een sprookje. Het sprookje van Carnaval. 
Een sprookje dat voor mij al begon op 11-jarige leeftijd, toen ik 
zitting nam in de jeugd Raad van Elf van cv. De Eikeltjes. Wie 
had toen kunnen voorspellen dat ik nu als Prins van de 
Heksenketel dit stukje zou mogen schrijven.  
Inmiddels zijn we 29 jaar verder en heb ik de grote eer om jullie 
als Jubileumprins van cv. De Cavalieren voor te mogen gaan in 
het aankomende carnavalsgedruis in ons geliefde dorp Beek. 
Iets wat ik met zeer veel plezier doe want wat is Carnaval toch 
een mooi feest. Een feest waarbij het leven uitbundig wordt  

 
Naam:      Marcel Peters     

Functie:     President    

Verjaardag:     4 maart     

 
Mijn mooiste lichaamsdeel:    XXXXXXXXXXXXXX   

 
Dit wil ik ooit nog eens  doen:  Trouwen met Christel   
Lievelingseten:  Ik zet mijn tanden het liefst in een lekker stuk 

vlees             
’s Nachts kun je mij wakker maken voor:    Iets waarvan je daarna nog lekkerder  

 gaat slapen         

Favoriete drankje:      Thee of water. Als er iets te vieren valt: Bier 

Favoriete openingszin:    Kom maar even bij me op schoot zitten. Dan  
 kunnen we een goed gesprek voeren over het eerste wat in je opkomt  

Dit zal ik in huis halen als je langs komt:     Een taxi als je niet gezellig bent!  
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Naam:      Ilse van het Erve    

Functie:      Page    

Verjaardag:      11 november    

 
Mijn mooiste lichaamsdeel:    Handen    

 
Dit wil ik ooit nog eens doen:  Naar het Dolfinarium   
Lievelingseten:    BBQ/gourmetten,pizza  

 pasta en stamppot  

’s Nachts kun je mij wakker maken voor:    Chips en döner       

Favoriete drankje:      Malibu-cola, pêche en rosébier     

Meest romantische moment:   Met de prins een frietje eten in de friettent  

Dit zal ik in huis halen als je langs komt:     Chips, heul veul chips! 

 

 
Naam:      Lotte van Benthum    

Functie:      Page    

Verjaardag:      15 augustus    

  
Mijn mooiste lichaamsdeel:    mijn lever (die alle  

alcohol te verduren heeft)  
 

Dit wil ik ooit nog een keer doen:  met de lichtjesoptocht in Groesbeek   
 en Millingen meedoen als page      

Lievelingseten:    pasta, frietjes, BBQ/gourmetten(Mmm…)   

 
’s Nachts kun je mij wakker maken voor:    döner en pasta      

Favoriete drankje:      wodka-cola, ZOETE witte wijn     

Bijna niemand weet:     dat de Prins zijn handen vol aan ons  zal hebben  

Favoriete openingszin:   Jeetje, wat hos jij goed! Doe je de     
.dansacademie?        

Dit zal ik in huis halen als je langs komt:     chips en een bittergarnituur   

 
Naam:      John Cremers     

Functie:      Adjudant    

Verjaardag:      20 april     

Mijn mooiste lichaamsdeel:    mijn benen   

Dit wil ik ooit nog een keer doen:  Avondje stappen   
met Helene Fischer   

Lievelingseten:    Macaroni 

’s Nachts kun je mij wakker maken voor:    een bord macaroni     

Favoriete drankje:      Spatje lemon light       

Bijna niemand weet:     dat ik opa ben van een zeer mooie kleindochter 
Dit zal ik in huis halen als je langs komt:     gewoon een lekker biertje    
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Ik weet mij niet alleen omringd door dit fantastische kabinet, maar ook door mijn geweldige 

gezin. Een gezin dat uitgebreid besmet is met het carnavalsvirus. Isabelle heeft in het verleden 

twee illustere voorgangers van mij mogen bijstaan als page. Niki is momenteel nog jeugdpage 

van de Biezenketel en hopelijk zal Wout ooit in mijn carnavalsvoetsporen mogen treden. 

Zonder hun onvoorwaardelijke steun en enthousiasme zou het voor mij uiteraard niet mogelijk 

zijn om dit te kunnen meemaken. 

Een super Carnaval krijg je echter niet alleen met een fantastisch kabinet en een  geweldig 

gezin. Het belangrijkste ingrediënt voor een super Carnaval zijn jullie, alle carnavalsminnende 

levensgenieters uit Beek en omstreken. Ik hoop jullie dan ook dit jubileumseizoen van cv. De 

Cavalieren in groten getale bij alle evenementen te mogen begroeten, zodat we er met zijn 

allen een knalfeest van kunnen maken. En vergeet daarbij niet:  

'Pas op je tellen, met Carnaval is niemand te voorspellen'  

Alaaf, 

Prins Jürgen de Bonenteller 

 

 

 
Naam:     Joost (de leut(h)er)-   

ten Westeneind     

Functie:      Adjudant    

Verjaardag:      17 januari    

Mijn mooiste lichaamsdeel:    Mijn grote teen   
Dit wil ik ooit nog een keer doen: hink-stap-springen 

    op de maan   

Lievelingseten:             broodje shoarma(duh!)  
met veel knoflook en melk      

’s Nachts kun je mij wakker maken voor:  dat broodje shoarma     

Favoriete drankje:     Dooley’s, maar wel koud!       

Bijna niemand weet:     dat Anita Meijer mijn guilty pleasure is      

Dit zal ik in huis halen als je langs komt:    Dooley’s en shoarma natuurlijk   

 

Foto : Willy Bos  
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

Wij eeeeeh wensen 

eeeeeeh, iedereen 

Een eeeeh fijn carnaval! 
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Van uw President der Cavalieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dat niemand te voorspellen is, werd ook duidelijk toen mij medio 2015 door de Cavalieren 

gevraagd werd om de presidentiële steek weer voor een jaar op te zetten.  

Ofschoon het jaartje rust mij uitstekend was bevallen, begon het carnavalsbloed toch weer te 

kruipen waar het niet gaan kon.  

Zeker toen de vraag vergezeld ging van de opmerking dat de nieuwe Prins mij na stond en het 

fijn zou vinden als ik zijn president werd. Als je dan weet dat er ook een mooi jubileumjaar 

(55 jaar Cavalieren!) in aantocht is, dan kan je bijna niet weigeren en dus werd op 

zaterdagavond 7 november jl. de presidentensteek weer overgenomen van René van het Erve, 

die de afgelopen ambtsperiode fantastisch heeft ingevuld (René, klasse gedaan en zeker voor 

herhaling vatbaar;-)! 

En dan staat daar op de 7e november goede vriend Jürgen volop in de schijnwerpers als de 

nieuwe Jubileumprins van de Heksenketel. Een goede keuze van de prinsencommissie, en dat 

zou snel blijken. 

Vanaf zijn onthulling heeft Jürgen samen met zijn pages Ilse & Lotte en de adjudanten John & 

en Joost reeds een bonenspoor van feestvreugde door de wijde omtrek van Beek getrokken. 

Menig receptie is al bezocht en evenveel feestjes zijn getuige geweest van onze aanwezigheid, 

meestal voorop in de polonaise of de woonboot. 

Een waar genot om met deze ploeg op pad te mogen gaan, waarbij we ook steeds kunnen 

rekenen op de gezelligheid en rij-kunsten van onze chauffeur Wim en niet te vergeten de 

fantastische verzorging door Isabelle en natuurlijk onze eigen dames. 

Alle randvoorwaarden aanwezig dus om dit zware en korte seizoen te doorstaan. 

 

Ofschoon we bij het verschijnen van deze krant alweer terug kunnen kijken op het grootste 

gedeelte van de seizoensdrukte, inclusief ons prachtige jubileum-weekeinde, maken wij ons nu 

op voor de grandioze finale: de carnavalsdagen 2016. Maar dat doen we graag samen met u. 

Wij, het kabinet en alle Cavalieren, hopen u dan ook te mogen begroeten op één van onze 

festiviteiten en samen met u het glas te mogen heffen op een fantastisch Carnaval 2016. En 

mocht het zo gezellig worden, dat u de weg naar huis niet meer weet...... 

wees net als wij voorbereid en trek uw eigen bonenspoor. Maar weet dat ze geteld zijn! 

3x alaaf voor een grandioos Beeks Carnaval, 

Marcel Peters, president 

 

 

 
Marcel Peters 
 
 
 

Beste narren en narrinnen, 

“Pas op je tellen, met Carnaval is niemand te voorspellen” 

Onder dit motto gaat onze Jubileumprins Jürgen de 

Bonenteller ons in het komende Carnaval voor. Foto : Willy Bos  
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz

Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk

Sausklaar stukadoren
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Van de Jeugdprins 2014: 

Prins Tijn van de Heckeketel 
en zijn pages Niki en Roos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grappige optredens. De dag erna was ik wel erg moe, maar veel tijd om bij te komen hadden 
we niet. We gingen de volgende dag alweer naar de kindermiddag. Dat was heel gezellig. Wij, 
mijn pages en ik, mochten de prijzen uitdelen aan de kinderen die een optreden hadden 
gedaan. Maandag, eindelijk zover: De optocht! Dat vond ik toch wel het leukste van alles. Het 
was heel indrukwekkend om vanaf zo’n carnavalswagen over de straten te kijken. Er stonden 
heel veel mensen te kijken. Na de optocht mocht ik samen met mijn pages de prijzen uitdelen 
voor de mooist versierde wagens. Dinsdag was de laatste dag. ’s Avonds mochten mijn pages 
en ik, samen met de grote Prins en zijn pages, de heks verbranden. Natuurlijk was het jammer 
dat het alweer was afgelopen, het ging allemaal zo snel. We hebben er met z’n allen een heel 
mooi Carnaval van gemaakt! En het vuur van de heks? Dat was het mooiste vuur dat ik ooit 
heb gezien! 

Hallo, ik ben Prins Tijn van de Heckeketel. 
Het was best wel moeilijk om het geheim te houden, dus ik 
was blij toen ik onthuld was, maar ik vond het ook wel 
spannend. Je bent dan echt de Jeugdprins. Zaterdag mocht ik 
de heks hijsen, dat is iets wat ik nooit meer vergeet. Het was 
heel bijzonder om het met mijn vader te doen. Het Carnaval 
was nu écht begonnen, die dag gingen we ook nog naar BVC 
en  ’s avonds  naar  de  pronkzitting. Er  waren  veel  leuke  en 
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Page Niki 
 
Ik vond het een hele leuke Carnaval. Het was in het  
begin wel spannend of ik het  zou  worden. Toen  ik  
hoorde dat ik page werd, was ik  erg  blij.  Maar  het  
was wel moeilijk om het nog  een  week  geheim  te  
houden. 
 
We hebben een hele leuke Carnaval gehad. Het was 
nog eens extra leuk  omdat  de  vader  van  Tijn  ook  
Prins was en mijn vader adjudant. We hebben bij het  
verzamelen met het  grote  kabinet  en  de  uitstapjes  
erg veel lol gehad. 
 
Het leukste van de Carnaval vond ik de optocht en de pronkzitting. De optocht omdat het erg 
leuk was om alle mensen vanaf de wagen te kunnen zien en met snoep te mogen gooien. De 
pronkzitting hadden wij nog nooit meegemaakt. Als kind ben je daar normaal niet bij, dus dat 
was al bijzonder. De optredens waren erg leuk en wij hebben ervan genoten. 
 
Gelukkig mochten wij bij de onthulling van de nieuwe Prins er ook bij zijn. Het was toen een 
hele verrassing dat mijn vader daar ineens als Prins stond. Iedereen dacht dat ik het wist, maar 
dat was niet zo. Het maakte mijn jaar als page wel extra bijzonder. 
 
Maar het is voor ons nog niet afgelopen. We mogen nog op de foto voor De Gelderlander en 
we mogen nog naar de jeugdpronkzitting. Daarna zit het er voor ons op. Dat vind ik erg 
jammer. 
 
Ik hoop dat de nieuwe pages en Jeugdprins net zoveel plezier zullen hebben als wij gehad 
hebben. 
 
Alaaf, 

Niki     Page Roos 
 
Toen ik voor het eerst hoorde dat ik page was, was ik heel 
benieuwd hoe het allemaal verder ging. Met de wagen 
bekijken, het passen, de pronkzitting, de onthulling, op de 
wagen staan, bij BVC zijn, maar vanaf het begin wist ik 
helemaal niet wat we allemaal gingen doen.  
 
Maar uiteindelijk vond ik het heel leuk om te doen. Maar 
het is ook wel veel wat je allemaal mag doen maar dat 
maakt het wel extra leuk. Met de grote Prins en pages 
samen.  

 
Het was erg leuk dat we met Wim en de grote pages  
en Prins mee mochten rijden. En het lunchen met zijn  
allen bij Jürgen en Niki thuis. 
 
Kortom  ik vond het heel leuk dat ik dit mocht mee  
maken. En wat ik toch het leukste vond om te doen.  
Was alles. 
  
Groetjes, 
Roos 
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www.batterijensite.nl 

 

 

 

 

 

Foto – Video – GSM – Laptop –PDA – Navigatie - Gereedschap –  Acculaders 

dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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Van de pastoor 
 
Carnaval in een onrustige wereld 

De voorbereiding en het eigenlijke feest van 

Carnaval vindt plaats in een wereld die op drift is. 

Vele honderdduizenden mensen vluchten weg uit 

gebieden waar oorlog en terreur heerst. In deze 

stroom vluchtelingen naar Europa voegen zich 

gelukzoekers die hun leven willen verbeteren. 

Ons land was niet ingesteld op het opnemen van 

zovele vluchtelingen en moet nu alles uit de kast 

halen om hen bescherming en een sobere 

woonvoorziening te bieden, totdat zij toegelaten 

worden tot de Nederlandse maatschappij. 

Ik hoop dat we deze mensen als mensen willen 

zien en met hen het gesprek aangaan om te weten 

te komen waarom zij moesten vluchten en wat zij 

hebben meegemaakt op hun reis naar Nederland. 

Met hen in gesprek zal ons duidelijk worden wat 

 hun cultuur is en wat voor hen belangrijke waarden en normen zijn. Wij hebben hen te 

vertellen wat onze cultuur is en wat onze waarden en normen zijn. 

 

Anderen zijn druk in de weer om de wereld in een ander spoor te krijgen dat niet doodloopt, 

maar kansen biedt. Zij willen proberen de wereld zo achter te laten dat hun kinderen en 

kleinkinderen ook nog van deze aardbol kunnen genieten en niet met kapjes voor de mond 

vanwege smog, Carnaval moeten vieren. Wij weten dat we ons leven zullen moeten aanpassen 

om het duurzamer te maken en het is goed dat we elkaar op aardbolniveau daarover spreken 

en elkaar bij de les houden. Bedenk daarbij tevens dat we op deze aardbol niet allemaal gelijke 

spelers zijn. We moeten zorgen voor degenen die het meest worden getroffen door de 

gevolgen van de klimaatverandering en helpen een duurzaam leven op te bouwen. 

Ik denk dat een van de oorzaken van de huidige problemen waarin we verkeren, is dat wij de 

menselijke maat zijn verloren in allerlei processen. We zijn terecht gekomen in een 

prestatiemaatschappij waarin we worden beoordeeld op hetgeen we presteren en niet om wie 

we zijn. De prestatiemaatschappij heeft zo’n greep gekregen op ons leven, dat velen moeten 

nadenken wanneer ze met hun kinderen voor het laatst hebben gespeeld of met hun vrouw of 

man een avondje alleen voor elkaar zijn geweest. 

Ik hoop dat eenieder die het feest van Carnaval viert de ontspanning kan krijgen omdat hij/zij 

ontvlucht is aan de greep van de prestatiemaatschappij en bereid is om elkaar als mens weer 

te ontmoeten. Ik hoop dat we onbezorgd kunnen lachen en plezier maken. 

Tot slot hoop ik dat we tijdens dit feest elkaar veiligheid bieden en elkaar zien om wie we zijn 

en niet om wat we hebben. 

U allen een bruisende Carnaval toegewenst, 

Henk Janssen, uw pastoor 
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Bakkerij
Cees Hendriks

Rijksstraatweg 189
Beek-Ubbergen
Tel. 024-6841336

Rozenmaondag zijn wij toe
Want dan is de bakker moe
Dinsdag met de Kroegentocht
Wordt ieder café door Cees bezocht
Woensdag zijn wij weer open
En kun je ons heerlijke brood weer kopen
Cees en ik staan dan gereed
Het is maar dat je het weet!

Beste Cees en Annemarie, 

Hartelijk bedankt voor 

jullie trouwe sponsoring! 

Groet van de redactie! 

Waterstraat 18, Beek, tel:  (024) 684 42 26 

 

EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 

RIJKSSTRAATWEG 127 
6573 CL BEEK 
024-6843248 

jajdewitt@upcmail.nl 
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Het gezelligheidskoor De Hofbrouwers is ontstaan als 

carnavalskoor in 1969 tijdens de pronkzitting van  Prins 

Carnaval in ons mooie dorp Beek-Ubbergen. 

Vele pronkzittingen en schlagerfestivals volgden….en het 

koor heeft meerdere Prinsen voortgebracht! Later is het 

koor zich meer toe gaan leggen op het brengen van 

gezelligheid in verpleeghuizen en bij ouderenbonden in 

deze regio met een repertoire dat bestaat uit 

Nederlandse, maar ook uit Duitse en Engelse liedjes. 

 Het mannenkoor wordt gedirigeerd door Geert Kummeling 

en bestaat uit zestien zangers. De zang wordt begeleid 

met gitaar en accordeon. 

Soms maakt het koor een uitstapje naar bijvoorbeeld de 

Nijmeegse Dag van het Levenslied, zoals in 2013 en 

neemt daar dan meteen de publieksprijs mee. 

 

Maar meestal zijn wij te beluisteren tijdens de 

carnavalsweken van de Blauwe Schuit te Nijmegen en in 

de periode augustus/april in 

verpleeghuizen en bij   

ouderenbonden. 

 

Wilt U een gezellig optreden?  

Of misschien lid worden en zelf 

meezingen? 

Wij repeteren in het Kulturhus van Beek-Ubbergen,  

iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 u. 

Secretariaat:   

Nesciostraat 25 

6573 CG Beek-Ubbergen 

024 6842714 / 06 54941026 

FSmits@kpnplanet.nl 

Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 
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Stichting Rozen-Maôndag 
 

 
 

Op Carnavalsmaandag 8 februari zal het in de Beekse ‘Heksenketel’ weer één groot feest 

worden.  

Vanaf 14.00 uur trekt door het hele dorp de Rozen-Maôndagoptocht. Live muziek, 

prachtige praalwagens, schitterend uitgedoste loopgroepen, duo’s en individuelen en 

veel, heel veel publiek. Hoor jij daar ook bij? 

Waar de Cavalieren dit jaar hun 55-jarig bestaan vieren (van harte!) moeten wij nog even 

wachten tot het carnavaleske getal 44 is bereikt! Dat vindt ons (dit jaar opnieuw ongewijzigde) 

bestuur geen probleem… over twee jaar vieren wij gewoon nóg een feestje!  

Niet alleen het jubileum van de Beekse Cavalieren geeft een speciaal tintje aan de optocht van 

dit jaar, wij zullen ook voor het eerst Carnaval vieren in de nieuwe gemeente Berg en Dal. 

Wees dus niet bang dat de optocht dit jaar óók door de straten van het hoger gelegen dorpje 

trekt! Wij oefenen gewoon alvast op de nieuwe naam. Ook op onze sponsorplaten staat dit jaar 

namelijk voor het eerst BEEK – BERG EN DAL! 

We hopen veel deelnemers en toeschouwers te mogen begroeten in de Heksenketel! Niet 

alleen voor het publiek en de deelnemers zelf, ook voor de nieuwe Prins der Cavalieren: Prins 

Jürgen de Bonenteller! Hij mag het jubileumseizoen van een gouden randje gaan voorzien. Met 

zijn pages Ilse en Lotte, adjudanten John en Joost en president Marcel is het kabinet compleet 

en startklaar voor een prachtig carnavalsseizoen. Met de Rozen-Maôndag als spetterende 

climax! 

Om de sfeer in het dorp te vergroten zal Stichting Rozen-Maôndag, samen met de Cavalieren, 

Beek op carnavalszaterdag rood-geel laten kleuren, door de Rijksstraatweg te versieren met 

grote ballonnen. En die hangen er op maandag natuurlijk nog steeds. Zo weet iedereen die 

door Beek rijdt dat er wat staat te gebeuren! 

Onze optocht trekt al decennia lang veel bekijks in de regio en dat blijft niet onopgemerkt: 

Omroep Gelderland komt bijna elk jaar langs om onze optocht live of in samenvatting uit te 

zenden op televisie en radio. Dat is erg leuk, maar niets is leuker dan de optocht met eigen 

ogen zien. En wat misschien nóg leuker is: zelf meedoen! Kijk daarvoor, nu het nog kan, op 

onze website: www.rozenmaondag.nl . 

 

Foto : Willy Bos 
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Tot slot nog even wat feitjes over de optocht: 

 Op maandag 8 februari gaat om 14.00 uur onze optocht weer van start! 

 Met alweer de 42e editie van de Rozen-Maôndag in het verschiet kunnen we met trots 
zeggen dat de optocht een rijke historie heeft. En we gaan richting ons carnavaleske 
jubileum! 

 Onze optocht trekt al jaren veel carnavalsvierders naar Beek. Deze komen uit alle 
hoeken en gaten van de regio! Dat zorgt niet alleen voor een divers publiek, maar ook 
een divers deelnemersveld. En het leuke is…we blijven doorgroeien!  

 Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat dit jaar op 8. De 1e prijs is maar liefst  
€ 500,- !  Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen 
nog eens 2 prijzen. 

 De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de 
Rijksstraatweg ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. 

 Na afloop kun je blijven hossen en feesten, buiten op straat, in de feesttent of in de 
cafés van Beek. 

 Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 
onze website: www.rozenmaondag.nl 

 We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen en zie je als eerste de foto’s. Zo ben 
je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

 Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken de optocht mede mogelijk. U herkent 
een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van de winkel of op het 
raam! 

 
De Rozen-Maôndagoptocht was het grootste evenement in de gemeente Ubbergen, maar zal 
ook in de nieuwe gemeente Berg en Dal een groots spektakel zijn: prachtig voor 
wagenbouwers en fantastisch voor toeschouwers! 
Maandag 8 februari ben en blijf je in de 'Heksenketel' en geniet je samen met de deelnemers, 
het overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en met ons van een heerlijke 
Carnavalsmaandag in Beek-Berg en Dal.  
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:        

Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij je tijdens de 42e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 8 februari 2016 !!!!! 

 

Met carnavaleske groet, 

Stichting Rozen-Maôndag Beek-Berg en Dal 

www.rozenmaondag.nl        

 

http://www.rozenmaondag.nl/
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De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1997 Diny Schoenmakers       2006 Antoon Flintrop  
1989 Margot van Boldrik     1998 De Bouwploeg van BVC’12       2007 Albert de Witt  
1990 Benny Willems      1999 Corrie Wentholt       2008 Wim Oosterhout 
1991 Antoon Wiebe      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen      2009 Janny van der Linden 
1992 Bets Maas-Arts      2001 Annemarie Hendriks       2010 Guus Huilmand  
1993 Ben Geutjes      2002 Loet van Sluis        2011 George Felet  
1994 Theo Maas      2003 Jan Engelen             2012 Els Damhuis-Leenders 
1995 Pastoor W. van Kessel     2004 Wim van den Hof       2013 Jos Orval   

1996 Theo Wiellersen     2005 Albert van Dorst       2014 Rozen-Maôndag Comité 

Grutste Cavalier 2015 : 
Martijn van den Hogen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1988 werd de eerste Grutste Cavalier uitgeroepen. Het was Peter Arts, die zijn sporen wel 

had verdiend. Nu, 27 jaar later, koos het comité voor Martijn van der Hogen.  

Martijn is de uitbater van Sous les Eglises, die elk jaar opnieuw zijn nek uitsteekt om de 

activiteiten van het verenigingsleven in stand te houden. De BUB en de Cavalieren zijn maar 

wat blij dat ze jaarlijks op zijn medewerking kunnen rekenen. Ook door het ontwikkelen van 

allerlei andere activiteiten houdt Martijn ons dorp leefbaar. Misschien had de 

ondernemingsorganisatie, de FUO, een prijs beschikbaar moeten stellen voor deze actieve 

ondernemer, maar het comité van wijze mannen van de Cavalieren is haar voor geweest. Het 

was een juiste keuze!  
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Het inflatiespook is niet meer 
 
 
 

 

We leven in een tijdperk waar geen inflatie heerst. In de jaren twintig van de vorige eeuw ging 

men echter onder dit spook gebukt. Uit de Gelderlander plukte ik de volgende voorbeelden; 

 

21 juni 1923 

De tramtarieven op het traject Beek-Kleef zijn ook alweer eens verhoogd. Een ritje van Beek 

naar Kleef kost thans 3.600 Mark.  

 

Op 6 juli 1923 werd door dezelfde krant gemeld, dat het tarief was verhoogd tot en met 6.000 

Mark. Door de verscherpte verkeersbepalingen was de 40 minutendienst komen te vervallen. 

Thans gaan de trams alleen nog maar om het uur. 

 

Op 1 augustus 1923 weet De Gelderlander te melden dat voor het ritje Beek-Kleef 20.300 

Mark moet worden betaald. Ook de prijzen voor artikelen voor het dagelijks gebruik rezen de 

pan uit. Voor een pond meel werd 35.000 Mark gerekend. Een brood ging voor 40.000 Mark 

mee naar huis en voor een pond margarine ging 120.000 Mark over de toonbank. Het tramritje 

bleef niet achter en steeg naar 20.300 Mark. Deze prijs steeg eind augustus naar 800.000 

Mark. 

 

Onze huidige machthebbers (de politiek) treuren om het feit dat er nu slechts een inflatie is van 

ongeveer 1,50 % op jaarbasis.  

 

Het bouwen van een carnavalswagen zou in de jaren twintig een miljoenenkwestie zijn geweest 

en voor een glas pils zou ook heel wat geld van feestneus naar cafébaas zijn gegaan. We 

leven gelukkig in andere tijden en de Mark is trouwens verdwenen. De Euro’s zullen tijdens de 

Carnaval wel uit onze zakken verdwijnen, maar een leuk feest zullen we ongetwijfeld hebben. 

 

A.P. de Witt 
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Veldnamen 
 
 
 

 

Toen Ubbergen nog als gemeente bestond, was het eigenlijk niet meer dan een verzameling 

kerkdorpen. Dat zou op zich geen probleem zijn geweest, echter vele jaren geleden maakte het 

ontbreken van de Hubertusweg de onderlinge relaties wel moeilijk. Het 'Laag' kon alleen via 

een omweg worden bereikt en werd geregeerd vanuit het nu leegstaande gemeentehuis in het 

'Hoog'. Het bestuur was democratisch en er waren mensen vanuit het 'Laag' die aan dit proces 

mochten deelnemen.  

Het ontbreken van directe verbindingen maakte het Bekenezen, die de moed hadden om eens 

naar Ooij te reizen, wel moeilijk. Zij moesten dat bekopen met een tocht over Wercheren, een 

buurtschap, nu beroemd door Daphne Deckers. Het gebeurde niet zo vaak want aan de hoge 

kant waren de villabewoners gewend aan resp. stoom- en elektrische tram. Die vermeende 

rijkdom had ook gevolgen. Alom dacht men dat er in het 'Hoog' alleen welgestelde lieden 

woonden die men daarom generaliserend het 'Kwertjesvolk' noemde. 

Tegenwoordig geldt dat allemaal niet meer. Hoewel gezegd moet worden dat veel oud- 

Ubbergenaren maar met moeite afscheid van die oude zeden kunnen nemen.  

De werkelijkheid is dat veel lieden vanuit het 'Hoog' zich prettig voelen in de polder. Men pleegt 

zich er sportief voort te bewegen, dat is in. Opvallend is dat men nu pas ontdekt dat je in het 

'Laag' altijd de wind tegen hebt. Een reden voor het voormalig 'Kwertjesvolk' om E-bikes aan te 

schaffen of met prikstokken te gaan lopen. Hierbij wordt uitgebreid kennis genomen van de 

geschiedenis van een hardwerkend volkje, met een indrukwekkende historie, dat op bordjes 

wordt herdacht. Op de meest uitzonderlijke plekken tref je de bordjes met zg.’Veldnamen’ aan. 

Op het blocnootje worden namen als Schabbernak, Gekkenberg, Kleine Schaartafel en 

Onschamele Kamp genoteerd om deze thuis aan Google voor te leggen. Op weg naar Beek 

komt de eerste frustratie. Bij het Meertje komt men erachter dat de Beekse polder geen 

veldnamen kent en de verslagenheid thuis is compleet, dankzij Google. 

Waarom niet in Beek, bordjes die verwijzen naar een mooie historie? Onderzoek heeft 

uitgewezen dat de Bekenezen zich toen niet druk maakten over al het schoon wat zij bezaten. 

De propaganda werd overgenomen door lieden die hier tijdens 't wandelen de route 

opschreven voor het geval ze de weg naar huis niet meer konden vinden. Ze waren hoog 

opgeleid en bedienden zich van de meest afstandelijke benamingen. Voorbeeld: de wandelaar 

loopt in de 'Westerakker', ziet een aantal boeren aan het werk in een golvend landschap en 

noemt het gebied de 'Elyseese Velden' of de 'velden van gelukzaligheid'. Op school had hij 

tijdens de lessen oude talen ooit gehoord dat de oude Grieken de verblijfplaats van de 

gelukzaligen het 'Elyson' noemden, waarna de Romeinen het idee kaapten en er het 'Elysium' 

van maakten. De schrijvende wandelaar dacht hiermee deze werkende Bekenezen te 

plezieren. Een groot misverstand! Zij raakten daarmee hun fraaie ‘Veldnaam’ kwijt. Jaren en 

jaren lang doen goedwillende Bekenezen pogingen om nu eens aandacht te hebben voor onze 

rijke geschiedenis en dit vraagt om steun. 
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Wij ‘Vijfenvijftig-jarige Cavalieren’, zelf voorzien van een historische naam, moeten in dit 

jubileumjaar actie nemen om dit onrecht te herstellen. 

Dus actie voor de veldnamenborden met 'Westerakker' erop. Maak in 2016 een weekend feest 

voor de onthulling. Het zou leuk zijn in dat weekend ook de Sterrenbergtoren terug te zien en 

de fontein weer te zien spuiten omdat alle rommel in de Elzen is opgeruimd. 

Lodewijk 

 

 

Westerakker met de prachtig golvende korenvelden. 

Op de achtergrond de Beekse elektriciteitscentrale (nu 

de Rozet). Eind 1898 begon de stroomleverantie, in de 

stad Nijmegen was dat pas in 1908 zover. De masten 

zijn zichtbaar in de onderste bosrand. 

 

De korenoogst wordt geladen, rechts gaat men richting 

Natte Beek. 

Uitsnede uit een 'Wandelkaart der Ubbergsche-Groesbeekse Heuvelenstreek' uit de 2e 

helft negentiende eeuw. Links naast de Westerakker de Natte Beek, Monnikskap en 

Nonnenberg. Rechts van de Westerakker de Ravenberg. 
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Tankstation Total - ’t Meertje

Nieuwe Ubbergseweg 160 - Nijmegen
Tel. 024 - 3231187

In onze moderne shop:

AUTO-ACCESSOIRES

FRISDRANKEN

TABAKSWAREN

ZOETWAREN

BLOEMEN

CADEAU-ARTIKELEN

ma. t/m vrij.:       06.00 - 22.00 uur
zaterdag:            07.00 - 21.00 uur
zondag:              08.00 - 21.00 uur

TEVENS VERHUUR VAN DIV. AANHANGWAGENS
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John Reijmers 
Benoemd tot Grootvorst 
der  Cavalieren 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28 november 2015. De receptie voor ons 55 jarig jubileumfeest staat op het punt van 
beginnen, als onze nieuwe voorzitter Paul de Wijze het podium bestijgt en vraagt of alle 
senatoren zich willen verzamelen voor het podium. “Vanavond”, zo begint hij, “zal niemand 
persoonlijk in het zonnetje worden gezet, want het 55 jarig jubileum is iets wat wij tezamen 
hebben waargemaakt. En toch is er één uitzondering. Het bestuur heeft gemeend één iemand 
wél te bedanken voor zijn bewezen diensten de afgelopen jaren.” 
 
John Reijmers heeft een bijzondere carrière bij de Cavalieren. Hij werd in 1994 de 32ste Prins 
van De Cavalieren, Prins John de Flierefluiter, en regeerde met de slogan “Laat zien dat je uit 
Beek komt” tot november 1995 over De Heksenketel.  
 
Na zijn prinsenjaar was John aansluitend 10 jaar lang President. Hij presenteerde de 
proclamaties en pronkzittingen in De Vluchtheuvel en was de regisseur van de 
prinsenkabinetten. In 2005 droeg hij deze functie over aan Stanley de Goeij, om vervolgens de 
voorzittershamer van Albert van Dorst over te nemen.  
Na wederom 10 jaar droeg hij de voorzittershamer dit jaar over aan Paul de Wijze. 
 
En nu mag hij zichzelf grootvorst der Cavalieren noemen. Een titel die wij als Cavalieren hem 
van harte gunnen. En John, die zal hem met trots dragen. Dat hebben we niet gevraagd, maar 
wel gezien. Op ons jubileumfeest.  
 
John, namens alle Cavalieren: 
 
Van harte gefeliciteerd! 
  
 

Foto : Willy Bos  

Foto : Willy Bos  
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Boerenbruidspaar 2015 

Peter Bijl en Maartje de Witt 

Beste boeren, boerinnen en buitenlui, 

 

Toen wij door de boerenbruiloftcommissie gevraagd werden om boerenbruidspaar 2015 te 
worden had Maartje weer zoiets van “is dat nou allemaal wel nodig”, maar deze keer ging ze 
wel overstag. Veel vrienden zagen dit als de uitgelezen kans om voor het echie te gaan. Zoals 
velen van jullie weten zijn wij niet getrouwd, ondanks vele verzoeken. We gaven ons “ja”woord 
aan de commissie en hebben Peter Braam en Claas de Witt aangesteld als 
ceremoniemeesters om de boel soepel te laten verlopen. 

Om in carnavalstradities te blijven, hadden 
we de commissie gevraagd nog niets naar 
buiten te brengen tot na de proclamatie. We 
houden namelijk wel van een geheimpje. 
Onze aankondiging hadden we al helemaal 
in gedachten. Campina boerderij met dito 
gezin. Om dit uit te voeren hadden we de 
hulp ingeroepen van onze duizendpoot Jan 
Willem van der Hogen. Er was echter een 
klein probleem, het was zeer kort dag en de 
fotoshoot op de boerderij van de familie 
Jeuken in Leuth moest zondagochtend 
vroeg. Op zich niet erg, maar dit was de 
zondag na de proclamatie van Prins Noud 
de Stoute. Prachtig weer hielp ons om er 
een mooie sessie van te maken, zoals de 
uitnodiging later liet zien. Je zag niets van 
de kraaienpootjes en de overvloedige humor 
van 4 pubers. Dank je JW. 

We kregen allemaal leuke en zeer verrassende reacties op ons voorgenomen onechte 
huwelijk. Velen dachten dat wij dan ook wel meteen voor het echie gingen trouwen. Vanaf dat 
moment hebben wij ook niets meer gedaan om de illusie van velen te verpesten. Dat onze 
vrienden iets voor ons in petto hadden, werd wel duidelijk toen onze kinderen op 
zondagochtend heel vroeg naar 'de bieb' moesten. De week voor de 'grote dag' werden we 
ineens getagd op facebook. Hierop bleek een introfilmpje over ons te staan, zoals Steven 
Spielberg ze niet kan maken. Dat beloofde wat voor de dag zelf! 

Deel 1 zat er dus op en nu maar wachten op de dag zelf. Die begon met een geweldig groot en 
enthousiast hof al heel gezellig, nadat wij ons eerst hadden vertoond bij ome Henk Engelaar op 
Kalorama. Bij Sous was iedereen al lekker vrolijk na een ochtend zwoegen bij de opbouw. (Ik 
heb dit ook wel eens gedaan en ik kan je vertellen hoe zwaar dit is).  We vertrokken te voet 
door het dorp om ook even langs het Höfke te gaan en te eindigen bij hotel Spijker waar de 
ceremonie zou plaatsvinden. 
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Daar troffen we oude bekenden, Willie's d'n Wasboas en Gerard de Boer(enkapel). Het feest 

kon beginnen. Menig leuke act en woorden kwamen voorbij. Willie's was weer in vorm, maar wij 

waren stiekem zeer benieuwd of onze vrienden straks ook nog onze vrienden waren. De groep 

had op zeer toepasselijke wijze op de boerderij een film opgenomen met de titel “Alles is 

Liefde”. Hierin passeerden al onze sterke punten en huwelijksaanzoeken die er de afgelopen 

jaren (tevergeefs) waren gemaakt. Iedereen had de belangrijke rol om dit zo ludiek mogelijk uit 

te beelden, wat ze zeer goed is gelukt. We hebben er enorm om gelachen en het zijn nog 

steeds onze vrienden. 

Toen kwam natuurlijk het belangrijkste moment van de dag, de voltrekking van het huwelijk in 

de onecht of..? Hiervoor waren zelfs kosten nog moeite gespaard om mooie ringen aan te 

schaffen die door Juul gebracht werden.  Maar consequent als we altijd zijn, werd het toch een 

huwelijk in den onecht. We houden toch van tradities. Daarna werd er weer lekker gegeten en 

volgde de receptie bij café Jansen, waar we mooie cadeaus kregen en waar het tot in de late 

uurtjes doorging. 

We willen iedereen, die er aan meegewerkt heeft om deze dag bijzonder te maken, ontzettend 

bedanken. De commissie van Claas en Jürgen die menig bruidspaar gelukkig heeft gemaakt. 

Onze ceremoniemeesters Peter Braam en Claas de Witt, Rob en Petra van Spijker en natuurlijk 

Martijn. Het hof heeft ons de dag van ons leven gegeven die met een echt huwelijk niet te 

overtreffen valt. Dank jullie allemaal. 

Peter en Maartje 
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Boerenbruiloft 2016 
 
 

 

 

 

Beste Boeren en Boerinnen, 

  

Dit jaar is ons de eer bekomen dat Peter en Dory Braam zich bereid hebben gevonden om hun 

huwelijksgeloften te verversen. Wij weten uit ervaring dat dit echt symbolisch is, want de liefde 

spat nog elke dag van dit paar af. En dat al 40 jaar lang. Niet velen kunnen dat tegenwoordig 

nog zeggen. 

Peter heeft zijn sporen in het dorp al dubbel en dwars verdiend. Hij is namelijk onze laatste 

Jubileumprins geweest. Exact 11 jaar geleden zwaaide hij als Prins Peter d'n Keigoeie met de 

scepter over ons prachtige dorpje. 44 jaar Cavalieren. Dat is...Keigoed carnaval vieren!.  

Dory komt van De Groene Landen (en dat is geen Ooij!). Ze woonde daar aan de dijk. 

Waarschijnlijk had de familie te vaak last van natte voeten want uiteindelijk trok deze naar het 

dorpje, gelegen onder de rook van de steenfabrieken. Daar in het laag ging Peter z'n hartje 

gelijk harder kloppen toen deze meid langs zijn tuinpad kwam gelopen. 

Want onze Peter is wel een echte Ooijenaar. Tja, niemand kan zelf bepalen waar zijn wieg 

staat. Wel kan iedereen verder zijn eigen weg vervolgen. Peter z'n weg liep dan ook al vroeg in 

zijn leven van de polder naar ons pittoreske dorpje Beek. Hier betrok hij samen met zijn 

geliefde Dory hun boerderijtje aan de rand van ons dorp.  

In de loop der jaren heeft dit stel veel gedaan in het 

verenigingsleven. Een enkele keer op de 

voorgrond. Veelal op de achtergrond.  Als 

vrijwilliger loopt Peter voorop bij ons eigen clubje 

der Cavalieren. Veel werk verricht hij voor de 

diverse commissies. Hierbij in het oog springend is 

wel de programmacommissie.  

Dat is een goede combi want onze Peter is 

cultuurgericht. Hij doet namelijk aan toneel.  En 

"cultureel en Cavalier" hoor je niet vaak in één zin.  

Ook Dory staat hier haar mannetje. Als een van onze "heksen" zorgt zij o.a. voor de aankleding 

van de zaal. Deze wordt elk jaar dan ook mooier en mooier. Daarnaast zorgt Dory er elke keer 

voor dat onze Prins er koninklijk uitziet.Tja, kleren maken de man.  

Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en vooral zeer gezellige dag. Op zaterdag 30 

januari a.s. zullen zij met een bonte stoet aan familie, vrienden en vriendinnen vertrekken 

richting de boerenschuur van 't Spijker.  

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Daar zullen zij hartelijk welkom geheten worden door onze ambtenaar van de burgerlijke stand 

Arnoldus van Ckrulle. Ja mensen, daar is hij weer. 2 jaar geleden heeft hij zijn vuurdoop gehad. 

En het succes smaakte naar meer. Vorig jaar had hij een sabbatical want hij was Prins. Nu 

weer geheel opgeladen en fris in het hoofd, staat ons een prachtig programma te wachten.  

Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui zal Arnoldus ons boerenbruidspaar deze dag 

in de onecht verbinden. Begeleid door wat spraakwater zullen vele anekdotes over ons geliefde 

stel en ons prachtige dorpje worden opgerakeld. Van sommige verhalen was het waarschijnlijk 

de bedoeling dat deze in de vergetelheid der tijd terecht waren gekomen.  

Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer gezellige receptie in de nabij gelegen 

herberg van de familie Jansen. Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier in gezelschap van de vele 

gasten van diverse pluimage lekker met de beentjes van de vloer gaan. Uiteraard vinden we 

het leuk als u ook komt meefeesten.  

Dus doe eens gek en trek uw sjieke boerenkloffie uit de mottenballen en meld u voor wat 

toegangskaarten voor de bruiloft bij onze herbergier Rob 't Spijker. De bruiloft start op 30 

januari om 14:30 in het hotel van de familie Jansen. 

Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen. 

Deze start om circa 17:30 in café Jansen aan de Waterstraat. 

Tot dan!     

Groeten, 

De Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren 
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Voor al uw bier en wijn
moet u ook tijdens de Carnaval
bij wijnkoperij Jos Peters zijn

Wijnkoperij Jos Peters
Voor wijnen, gedistilleerd en verhuur van bierfustjes en glaswerk

Wij verzorgen wijnproefavonden

Nieuwe Holleweg 1 - Beek- Ubbergen Tel. 024 - 684 2221  Privé 024 - 684 2688
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In Memoriam 
Peter Eijkholt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin juni, net voor het begin van deze zomer, is Peter Eijkholt plotseling thuis overleden. Een 
hartaanval betekende een abrupt einde aan de reservetijd van Peter, zoals hij zelf de laatste 
jaren graag noemde. Het gebeurde zoals hij het zichzelf wel eens had voorgesteld, plots en 
snel, maar veel te vroeg en een enorme dreun nalatend voor Maria, Wouter, Paulina, directe 
familie en de Beekse gemeenschap.  
 
Peter was een echte goedzak; groot van postuur met een groot hart. Bekend van zijn 
loodgietersbedrijf en een hart voor het Beekse verenigingsleven. Ondermeer het voetbal bij 
BVC, Schutterij BUB, de Cavalieren en een oneindig plezier in het kaartspelletje. Rikken, 
klaverjassen, zeg het maar... waarbij hij zijn 'hand' steevast achter de sigarettenrook probeerde 
te verbergen. Het is maar een spelletje, maar wel een zeer serieus spelletje. Alhoewel er bij het 
kaarten om elke cent hard werd geknokt en niets werd weggegeven, gaf diezelfde hand op 
allerlei andere fronten altijd gul. 
 
Onze Prins Pjotr de Piep was jarenlang ook senator binnen onze vereniging en was tijdens 
Carnaval nog jarenlang vrijwilliger voor de Rozen-Maôndag bij de afzetting Plataanstraat. Het 
mooist versierde huis langs de route van de optocht, dat is het huis van Peter en Maria! 
 
We zullen je gulle lach en gezelligheid missen tijdens de komende Carnaval, evenals de soms 
nogal verrassende outfits waarmee je ten tonele verscheen. 
 
Je blijft voor ons de goedlachse gulle lobbes en we zijn erg blij dat je voor de Cavalieren, de 
Beekse Carnaval en de Beekse gemeenschap veel hebt willen betekenen. Dank voor alles! 
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Dolle Driek draait door! 
 
 
Van Paul Wilbers : Mijn buurman Driek heeft een garagebedrijf. Mooi bedrijf. 

Klantvriendelijkheid hoog in het vaandel, degelijk werk, snelle service, langzaam met de 

rekening. Top dus; kun je je niet beter wensen. Ik ben een van zijn beste klanten; dat krijg je als 

je in een oude auto rijdt. Tot voor kort was er dus niks aan de hand. 

Ik merkte laatst dat ik rechts achter een lekke band had. Geen punt: meteen naar Driek! ‘Dat 

doet ie wel even tussendoor,’ dacht ik nog. Maar toen ik daar aankwam, bleek de hele zaak 

veranderd te zijn. Het hele terrein rook sterk naar wierook. Er klonk van die merkwaardige 

meditatiemuziek uit de massagesalons en de Pirellikalender met blote meiden die vroeger in de 

werkplaats hing, was nu vervangen door een foto van de Dalai Lama. En de mevrouw van de 

receptie liep zich de hele dag de benen onder de kont uit om de gebedsmolens (vers 

geïmporteerd uit Tibet) aan het draaien te houden. De bedrijfskleding leek sterk op de jurken 

van Boeddhistische monniken. En de monteur zat op een matje zichtbaar gelukkig te wezen 

met een joint en een glimlach van oor tot oor.  

Driek kwam in zo’n oranje hobbezak op mij af. ‘Ja,’ zei hij, ‘ik heb het over een heel andere 

boeg gegooid. De crisis heeft mij aan het denken gezet. Ik heb een alternatieve geneeswijze 

ontwikkeld voor auto’s. Wat voor mensen al een tijdje gebruikelijk is (homeopathie, osteopathie, 

acupunctuur, yoga enzovoort), heb ik nu ontwikkeld voor de auto. Mijn garagebedrijf is een 

holistisch bedrijf. Ons wereldbeeld wordt niet bepaald door techniek en mechanische dingen, 

maar door de “auto als totaalbeeld”. Mindfullness voor het voertuig dat zich bewust moet 

worden van zijn taak op deze aarde: mensen vervoeren.  

Kijk, ik zou nu natuurlijk die achterband kunnen repareren, maar dan zou ik slechts aan 

symptoombestrijding doen. De auto zakt op één punt door. Die auto is duidelijk niet in balans. 

Hij is niet in harmonie met zijn omgeving.’ 

En Driek ging aan de gang. Met de handen gevouwen en wierookstokjes in de hand  liep hij 

een aantal keren om de auto heen, terwijl hij in zichzelf iets van gebeden mompelde. Tenslotte 

ging hij aan de gang met acupunctuur op de overige drie banden. En verdomd, na een tijdje 

was de auto in balans; hij stond nu op vier lekke banden keurig recht en helemaal in harmonie 

met zichzelf. Driek was helemaal trots. De cursus “Zen en de kunst van het motoronderhoud” 

wierp duidelijk zijn vruchten af. Hij begon te citeren uit het cursusmateriaal: ‘de wereld is 

opgebouwd uit vuur, water, aarde en lucht. En wat deze auto duidelijk miste, was lucht.  Als je 

de volgende keer een auto koopt, moet je een Opel Mantra nemen.’ 

Toen ik wegreed, meende ik even gerammel te horen van de wielen. Maar dat waren natuurlijk 

ouderwetse westerse gedachten; Driek zou zeggen: ‘dat zijn klankschalen uit het hooggebergte 

van Tibet, die ons wijzen op onze vergankelijkheid hier op deze aarde. Jaja, de weg, de 

waarheid en het leven: Driek had ze alledrie gevonden en was volmaakt gelukkig. In het 

spiegeltje van mijn auto zag ik in de letters op de garage de laatste boektitel van de Dalai 

Lama: Opus Magnus (“Het Grote Werk”).’ 

‘Beste Cavalieren, ik wens jullie allemaal een prachtige, holistische Carnaval. Een driewerf 

Alaaf, voor de carnavalisten uit Beek e.o.’ 

Paul Wilbers, ambteloos burger 
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Noud de Stoute,  
Oud-Prins der Cavalieren 
“We gaan vroeg pieken en  

             door tot ochtendkrieken” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een beetje uit. Het voelt allemaal een beetje gek; de wekker zetten om naar een feest te gaan, 

het nog dampende pak aantrekken en dan straks met veren en scepter de straat weer op. 

Waarom eigenlijk? Het is immers muis- en muisstil op straat. 

Na een stevig ontbijt met eieren en spek rijdt chauffeur Wim het Raailand binnen. Plots is er 

niks geks meer aan de hele situatie. Kabinet is present en ziet er weer picobello uit. President, 

pages en adjudanten zullen ongeveer hetzelfde meegemaakt hebben op deze zondagmorgen. 

Althans, dat denk ik. Ik heb het ze niet gevraagd. Er valt niks te vragen, want we zijn begonnen! 

Wel lijkt het alleen nog zo dat alleen wij begonnen zijn. Op een door alles verlaten weg rijden 

we op de Ruhetag door de Duitse bossen. Geen kip op de weg. Pas als we in de buurt van de 

grote tent in Kleve zijn, zien we meer en meer verkeer. Maar dan zien we daar ook al een hoop 

auto’s en touringcars. Iedereen is er! Alle kabinetten uit de regio. En alle kabinetten met veel 

aanhang. Ook wij als Cavalieren zijn met een grote groep aanwezig. In no-time is het feest. We 

feesten alsof ons leven er van afhangt.  

Zoals dat op deze zondagmorgen ging, is wel een beetje exemplarisch zoals ik me vaak 

voelde. Van ‘gewoon Noud’ stap je binnen een minuut met steek, veren en scepter in die 

andere werkelijkheid. Samen met Jan-Julius, Jürgen, Kiki, Sammy en René op avontuur! 

Doordeweeks niks aan de hand. Richting weekend steeds onrustiger om ieder weekend weer 

opnieuw elkaar te zien alsof het alweer lang geleden was. Ieder weekend weer het gevoel dat 

het nu of nooit is. Knallen dus!  

Overal zijn we geweest. Het allerliefste waren we in Beek. Daar waar de Cavalieren samen met 

de bevriende verenigingen en met stichting Rozen-Maôndag een topfeest neerzetten. Nu ik het 

allemaal voor het eerst van dichtbij meemaak, zie ik pas hoeveel energie er in gaat zitten om 

Carnaval in de Heksenketel te maken tot wat het is. Alle Cavalieren met hun vrouwen, 

vriendinnen en kinderen die kostbare tijd investeren om met Carnaval het hele dorp een heerlijk 

feest te laten oogsten. Met trots heb ik de Cavalieren vertegenwoordigd buiten de grenzen van 

Beek en met nog meer trots liet ik collega Prinsen en Prinsessen zien wat we in Beek 

neerzetten. Soms in het Kulturhus, soms in ’t Spijker en vele malen in Sous bij Martijn, onze 

Grutste Cavalier! Mann, dass der Dieter auch noch da war…..dass  ist Wahnsinn !! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Zomaar’ een zondag ergens in januari gaat om 7:30u mijn 

wekker. Op zich nog niet heel vroeg. Maar voor een zondag 

aardig op tijd. Het is zeker op tijd omdat we die nacht niet zo 

gek veel uurtjes op bed hebben gelegen. In een dood- en 

doodstil Beek hijs ik me in mijn prinsenpak. Wankelend van 

slaap (en misschien nog een beetje van het feest van de dag 

ervoor) ga ik de trap af. Ik kijk in de spiegel en lach mezelf  

 



 

 
58 

 



 

 
59 

 

Ik zie het afgelopen jaar als een vuurpijl die ieder 

weekend weer een stukje hoger ging en ieder 

weekend weer nieuwe kleuren liet zien. Tot….die 

allerlaatste knal. Ergens stopt die pijl. Dat weet je al 

voordat je hem aansteekt. Maar als de pijl in de 

lucht is, ben je dat kwijt. Dan is er alleen het 

genieten van alle mooie dingen. Iedere keer weer. 

De ene keer nog mooier dan de andere keer. Of 

was die andere keer toch mooier dan die ene? Voor 

mij is het haast niet te doen om aan te geven wat 

het mooiste was. Al die feesten en recepties 

hebben allemaal een eigen karakter. Van groot en 

geweldig tot knus en cosy. Eén ding is toch wel het 

allermooiste geweest afgelopen jaar. Dat ik als trotse vader mocht zien hoe Tijn van de 

Heckeketel Jeugdprins van de Biezenketel werd met zijn prachtige pages Niki en Roos. En hij 

is nog eventjes Prins. Ik niet meer. Ja, dat vind ik jammer... Gelukkig is het wel zo dat we in 

Beek met Prins Jürgen de Bonenteller een superprins hebben. Ik hoopte dat hij het zou 

worden. Als ik dan toch de versierselen van de Prins moet afgeven, dan graag aan de rots van 

het Stoute kabinet. Het Prinsenschap is in meer dan goede handen. Er staat een geweldig 

kabinet dat ons voorgaat in ons jubileumjaar. 

Dat maakt dat ik meer de handen vrij heb. Tijd om met Lusi, Tijn en Karin op pad te gaan. Tijd 

ook om het onverenigde Occupy/ZMS/Monsters of Rock weer vaker te zien en te spreken.  

Aan iedereen, of je nou een klein steentje of een grote kei hebt bijgedragen aan Carnaval 

2014/2015: mijn onmetelijke dank.  

O ja, last but not least; ik wil natuurlijk mijn fantastische pages Kiki en Sammy bedanken ;-)  

 

 

 

 

 



 

 
60 

 



 

 
61 

 

 

Broederschap der Oud-Prinsen 
En dan te bedenken dat we met een eend begonnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels zijn we 52 Prinsen verder. (Drie Prinsen hebben 'het tweemaal gedaan') Maar ze 
waren allemaal anders.  Zo was er dus de Eend-Prins, een Karnemelk-Prins, (g)een Prins de 
Nulde, een Muzikale Prins en een Prins, die speciaal 'uut de bergen' neerdaalde, een Prins die 
er een Punt achter zette en een hele Stoute Prins. 

Allen, Oud-Prinsen die, op hun eigen wijze, hun stempel hebben gedrukt op het (toenmalig) 
Carnaval. De een wat meer dan de ander, maar toch waren zíj het die met hun enthousiasme 
de polonaise  aanvoerden en telkens Carnaval een extra injectie gaven. Een Prins is altijd hét 
gezicht van de vereniging, dus die moet altijd lachen en stralen. En dat hebben ze allemaal vol 
overgave gedaan. “Ik doe het voor jullie” heb ik inmiddels menig Prins horen denken. Voor 
Beek dus! 

En als de Prins, na zijn regeringsjaar, aftreedt dan is er………..niets. Dan is hij blij dat hij op de 
dag der onnozele kinderen (28 december)  mag samenkomen met zijn lotgenoten en kan hij 
menig traantje ongegeneerd wegpinken. Hij kan zijn ervaringen nog eenmaal delen met de 
andere Oud-Prinsen. Daar zijn wij voor. 

Dus aan Prins Jürgen de Bonenteller de taak zijn Beek vol overgave aan te voeren, waarna wij 
hem volgend jaar liefdevol in ons midden zullen opnemen.  

Namens alle Oud-Prinsen,  Jürgen, samen met  jouw kabinet:  

Geniet ervan met 5 x 11, dan doe je ‘t goed  en de rest gaat vanzelf. 

 

Voorzitter Broederschap der Oud-Prinsen,  

Broeder Paul d’n Euro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
De beginjaren moest er worden geïmproviseerd op vele 
terreinen. Zo ook met de 'prinsenwagen'. Die was er dus 
niet! Maar een echte Prins Carnaval gaat ervoor en doet er 
alles aan om 'gereden' te worden. En de stoet aan te voeren. 
Aldus werd iemand gevonden die bereid was zijn limousine 
ter beschikking te stellen voor deze unieke gelegenheid; de 
1e carnavalsoptocht der Cavalieren in februari 1962 was een 
feit. Prins Lodewijk met zijn pages Ineke en Rietje stonden 
het ganse Beekse volk toe te zwaaien in een open 2CV 
(=deux chevaux)!  En dan te bedenken dat een jaar later 
eveneens in een open limousine President Kennedy in 
Dallas………,  
maar daar moeten we maar even niet aan denken. 

Wij hadden vroeger ook een 2 chevaux thuis. Toen er in de 
jaren ‘60 een Belgische jongen van 13 jaar op bezoek was 
en hij onze eend zag,  zei hij: “de deur van deze twee 
paarden gaat naar voren open zie ik.” Maar dit terzijde.  
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Knippen met of zonder 

afspraak

Nieuwe Holleweg 11

024-6842273

Eetcafé                   Serre

“de Witte”
Nieuwe Holleweg 4, 6573 DX Beek-Ubbergen

Tel. 024 - 684 2436
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Van uw oud-President  
René van het Erve 
 
 
 
Narren en narinnen, dit jaar heb ik als president der  
Cavalieren het kabinet van Noud de Stoute mogen  
begeleiden. Dat was een leuke en heftige opgave. Op basis van zijn prinselijke achternaam 
was zijn kabinet samengesteld. Een werkelijk wild stel met de Prins voorop. Vooral in en om de 
auto van onze chauffeur Wim waren de spannende taferelen. Beukend, sleurend en gierend 
van de lach werd Jan en alleman door het interieur geleid. Menig adjudant en page heeft het 
gered tot op het dashboard. Uiteraard tot verdriet van Wim. 
Ik ben überhaupt blij dat deze Prins de Carnaval heeft gehaald. Hij had de vreemde neiging om 
delen van de rit, de achterbumper als prinselijke sta-plank te bombarderen. Wederom tot 
verdriet van de chauffeur. Het was pas afgelopen toen hij op weg van de achterbumper richting 
voorbumper een dorstlustige buiteling maakte. De blauwe plek van zijn linkerenkel tot zijn 
linkerheupbot herinnerde hem, de volgende ochtend, eraan dat deze manier van reizen niet 
zo’n goed idee was. 
 
Dit haast aandoenlijke gehobbel heeft het kabinet het hele seizoen achtervolgd. Zijn vorstelijke 
veren in zijn steek stonden daarvoor symbool. Binnen twaalf uur na zijn proclamatie waren 
deze zo krom en gekreukeld alsof de fazant onder een intercity had gelegen. Na elke activiteit 
werden de veren krommer, meervormig, kaler en voorzien van steeds meer pleistertjes. U 
begrijpt nu vast beter waarom we ze met het verbranden van de heks op het vuur hebben 
gelazerd. 
 
De rest van het kabinet, zijnde de pages en de adjudanten, volgden al snel in het kielzog van 
de Prins. De adjudanten Jan Julius en Jürgen gingen de eerste avond dat we op pad waren in 
een geheel andere kroeg zitten wachten op de hofchauffeur zonder het mij te vertellen. Dat 
was lang zoeken voor deze president. Het was sowieso  een wat onhandig stel. De een had 
zijn gloednieuwe Iphone slechts drie uur in zijn bezit. In een wat warrige en vooral dronken 
poging om een kiekje te maken van een wildplassende president, viel dat ding op de 
Acaciastraat in duizend stukken. Karma. De ander maakte het nog spannender. Die kwam aan 
het einde van het seizoen melden dat hij net had vernomen dat hij zijn vrouw begin van het 
seizoen zwanger had gemaakt. Ze was dus al een maandje of zes onderweg. Derhalve had hij 
nog maar enkele maanden om het babykamertje te timmeren.  
 
De pages Kiki en Sammy hebben gedurende het hele seizoen geprobeerd alles te stelen wat 
los en vast zat. De scepter, de veren, de prinsen-, adjudanten- en presidentensteek, het kon ze 
niet schelen. We kregen de dames maar niet aan het verstand gepeuterd, dat jatten binnen het 
kabinet geen enkel maar dan ook geen enkel uitzicht geeft op een kratje bier.  
 
Kortom een aandoenlijk hobbelend stel. En u snapt dat het voor de president hard werken was 
om dit een beetje in het gareel te houden. En u heeft vast nog beter door dat dit niet is gelukt. 
Want wat hebben we gelachen! En daar gaat het tenslotte met de Carnaval allemaal om. Het 
was mij een eer; een prachtig team! 
 
Na mijn entree vorig seizoen als de president der Cavalieren draag ik dit jaar het 
presidentenstokje over aan Marcel Peters. Ik wens hem en het kabinet van Prins Jürgen de 
Bonenteller even veel plezier toe als dit kabinet. 
 
Driewerf Alaaf 
René van het Erve 
 
 

 



 

 
64 

 

V oor  sigaren groot en klein

moet je bi j L ensen zi jn! !

P .S . E n natuur l i jk voor  al le mer ken sigar enbandjes.
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De onderscheiding XXXL 
 
 
 

 
Achter de schermen wordt druk geschilderd! 
 
Traditiegetrouw krijgt de nieuwe Prins tijdens de Carnaval een uitvergrote replica van zijn 
onderscheiding aangeboden, zo ook Prins Jürgen de Bonenteller dit jaar. 
Deze uitvergroting werd in het verleden vakkundig vervaardigd door Eric Creemers, die er 
helaas geen tijd meer voor had. 
Na het 3 jaar samen met Eric te hebben gedaan, wordt de onderscheiding XXXL nu al voor het 
zevende jaar op rij geschilderd door Jack Driessen, die hiervoor tot 's avonds laat druk met zijn 
kwast in de weer is. 
Veel werk, maar het resultaat mag er ieder jaar weer zijn. 
 
We hopen dan ook dat Jacky zijn schilderkunsten nog vele jaren ten dienste van de Cavalieren 
wil stellen. 
 
Nadat de onderscheiding XXXL aan de Prins is overhandigd, krijgt deze na de Carnaval een 
prominente plek tijdens onze pronkzittingen (in het Kulturhus of in de feesttent). U hoeft dus 
niet naar een museum om ware schilderkunst te zien! 
En als het even meezit, kunt u zelfs de schilder de hand schudden of het glas met hem heffen! 
  
Jack, bedankt! 
 

 



 

 
66 

 

Thuis in de polder!

KLIMAATBEHEERSING - INSTALLATIE -  PROJECT AUTOMATISERING

Electrotechnische installatie

Beveiliging

Besturingstechniek

Service- en storingsdienst

Gespecialiseerd in de agrarische sector
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Uit het archief van de Cavalieren 
C.V. de Cavalieren 5 jaar 

 
 

Voor de zitting die op 27 februari 1965 gehouden zou worden, werden al vroegtijdig activiteiten 

ontwikkeld. Een onbekend artiest, een zekere Van Duin, die optrad als parodist werd voor  

ƒ150,00 (€ 68,06) gecontracteerd. Misschien had Henk de Bruijn, toenmalig bestuurslid van de 

Cavalieren en helaas te jong overleden, een vooruitziende blik.  André van Duin heeft een 

geweldige carrière gemaakt en is bij iedereen bekend, o.a. door zijn vele carnavalsliederen. De 

toen opgemaakte overeenkomst, drukken we hierbij af. 

A.P. de Witt 
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De Prostaatfontein 
 
 
 

Mijmerend over lang vervlogen tijden zitten de al wat oudere mensen te nippen aan hun 

drankje op het terras van hotel ’t Spijker. Elke woensdagmiddag treffen ze elkaar. 

 

De mannen, Jan Engelen, Harrie Eijkelenkamp, Wim Janssen, Sjef Soyer, Jacob Voss, Paul 

Wilbers en Albert de Witt. Er wordt gediscussieerd over de politiek, het verenigingsleven, etc, 

etc. 

 

Laatst trok de niet zo krachtige straal van de fontein hun aandacht. Denkend aan de tijden dat 

ze zelf nog een krachtige straal konden produceren, vervielen ze in een wat neerslachtige 

stemming. Voor de heren was er geen oplossing te vinden, maar aan de fontein was toch wel 

wat te doen? 

 

De Soos stelt zich op het standpunt, dat aan Ben Willems (Witte Verweij) gevraagd moet 

worden de fontein krachtiger te laten werken. Voor deze alleskunner moet dit toch een fluitje 

van een cent zijn. Ben, los dit probleem op, zodat wij niet telkens worden herinnerd aan ons 

eigen falen. 

 

Namens de Soos, 

A.P. de Witt 
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De Carnaval begon vorig jaar voor ons al vroeg. We moesten namelijk op zoek naar een 
geschikte bouwplaats want na een aantal jaren overal en nergens klussen, leek het iedereen 
weer tijd worden voor een gezamenlijke bouwplaats. Via Lisan kwamen we bij manege Ebbers. 
We zijn in gesprek gegaan met de familie Ebbers. Al snel was de kogel door de kerk en waren 
we allemaal super blij dat we voortaan in het weekend en ’s avonds door de weeks bij Ebbers 
terecht konden om aan de wagen te bouwen, die daar dan ook nog eens overdekt gestald kon 
worden. We werden daar super gastvrij ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook tijdens de prinsenproclamatie ontbrak 'Mag door Beugel' niet. Hier hebben wij Prins Noud 
welkom geheten als nieuwe Prins van de Heksenketel. Hij had tijdens zijn bekendmaking een 
spetterend optreden. Over optredens gesproken, ook 'Mag Door De Beugel' was weer van de 
partij op het podium. 5 leden hebben zich uren uitgesloofd om een leuke act neer te 
zetten……En ja…. Of dat gelukt is, dat laten we aan u over. Naar ons idee was hij in ieder 
geval origineel (iets met een klok en een klepel). 
 
Begin november zijn we ook begonnen met het ontwerpen en bouwen van de wagen. Er moest 
een hele nieuwe bodemplaat op de wagen omdat deze verrot was na 2 jaar buiten te hebben 
gestaan. In het begin was er vooral veel mannenwerk te doen, er moest een frame komen waar 
alle winkeltjes om heen zouden komen. Ondanks dat, heeft menige vrouw voor het eerst een 
decoupeerzaag in de handen gehad tijdens deze eerste bouwweken. Zo’n wagen bouwen kost 
altijd meer tijd dan dat je vooraf denkt. Gelukkig was manege Ebbers erg gastvrij en mochten 
we zelfs binnen in de stallen dingen te drogen leggen. 
 

Toen we zeker waren van een goede bouwplaats, 
konden we tijdens het ledenontbijt gaan 
brainstormen over een toepasselijk thema. In Beek 
sluiten steeds meer kleine ondernemingen, zoals de 
bakker en de slager. Daarom was dit jaar onze 
slogan ‘Wie de kleine ondernemer niet eert is ons 
Beek niet weerd’. Onder het genot van een heerlijke 
lunch hebben we ook 2 nieuwe leden verwelkomd, 
namelijk Suus en Niels.  
 
Nadat alle magen waren gevuld, hebben we de 
locatie aangekleed voor het zogenaamde 
Oktoberfest, wat die avond plaats ging vinden, om 
het begin van het bouwseizoen in te luiden. Nadat 
het bier was voorgeproefd kon ’s avonds het feest 
losbarsten.  
 
Vanaf 20.30 u kon iedereen komen proosten op een 
super gezellige Carnaval. De dresscode was 
natuurlijk Lederhosen und Dirndl.  Wat ik mij nog 
goed kan herinneren is dat er deze avond niet 
alleen bier uit een pul werd gedronken, maar ach, 
het was in ieder geval een zeer geslaagd feest.  
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gedacht. Tijdens het verven krijg je weer duren altijd langer dan vooraf gedacht. Tijdens het 
verven krijg je weer nieuwe ideeën van dingen die ook leuk zouden zijn en eigenlijk nog wel 
gerealiseerd kunnen worden.  Dat wordt dan ook gedaan, alles wordt gegeven om in de prijzen 
te kunnen vallen tijdens de Rozen-Maôndag. Op zaterdag werd traditiegetrouw de heks 
gehesen, waarna een aantal leden naar Ebbers vertrokken om nu dan ècht de laatste hand aan 
de wagen te leggen, het spannendste moment moest toen nog komen. Het was namelijk 
afwachten of de grote bakkerspop voorop op onze wagen niet te hoog was en dus wel onder 
de schuur uit kon komen; zoals te zien op de foto’s is de pop er heel onderuit gekomen. Pffoe 
dat was een opluchting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig net voor aanvang van de optocht arriveerde er een aggregaat dat de boel weer op 
spanning kon brengen. Wanneer de optocht even stil viel, werd de band bijgepompt. Na de 
optocht ging het feest verder in het Burgerhaus, waar om 18.00 u de taxi weer richting de 
Heksenketel vertrok. Moe maar voldaan van een super dag zijn de meesten toen, denk ik, hun 
bed ingedoken om de volgende dag weer te verzamelen bij Ebbers. Daar werd gezorgd voor 
heerlijke tosties met koffie en thee. De Rozen-Maôndag is toch wel DE carnavalsdag, als je het 
mij vraagt! Heel Beek stroomt vol met gezellige mensen en die mensen worden tijdens de 
optocht alleen nog maar gezelliger! Vol trots reden we met onze wagen door Beek heen. 
Helemaal happy waren wij toen we tijdens de prijsuitreiking de 2e prijs mochten ophalen.  

 
Voor de dyhards was er dinsdag nog de kroegentocht, en om 00.00 werd er traditiegetrouw 
afgesloten met het verbranden van de heks, in de fik gestoken door de Prins. Ook hier was nog 
een aantal 'Mag Door de Beugelleden' bij aanwezig. Tot slot nog even één of (vooruit  twee) 
drankje(s) en dan is de Carnaval toch echt voorbij… 

 
Via deze weg willen wij van 'Mag Door de Beugel' nogmaals  manege Ebbers heel erg hartelijk 
bedanken voor hun gastvrijheid. Wij vonden het super fijn dat we bij jullie droog konden 
bouwen aan onze wagen en dat we zelfs regelmatig werden voorzien van warme koffie en 
thee! 
Wij kunnen haast niet wachten op de komende Carnaval, en hopen op een net zo succesvolle, 
gekke, gezellige Carnaval als afgelopen jaar. Alaaf! 

 
Namens 'Mag door de Beugel', 
Laura Frieling 
 
 

Het carnavalsweekend begint in de Heksenketel 
natuurlijk al op donderdag met het foute feest in 
Sous. Vorig jaar met als thema cowboys en 
cowgirls. Ook hier was 'Mag Door de Beugel' goed 
vertegenwoordigd en hebben we het startsein aan 'n 
heel gezellige Carnaval gegeven.  
 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan alle kleine 
maar heel belangrijke details van de wagen. En ook 
die puntjes op de i duren altijd langer dan vooraf  
 

Zaterdagavond was het erg gezellig in de 
feesttent. Er was goede muziek en de 
sfeer was om van te genieten.  
 
Des te moeilijker was het voor een aantal 
van ons om de volgende morgen weer op 
tijd paraat te zijn voor de optocht in 
Kranenburg. Ook dit ging niet zonder slag 
of stoot, we hadden namelijk een lekke 
band. 



 

 
74 

 

Nieuwbouw of verbouwing,

kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:

een nieuwe badkamer,

plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,

reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel . 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128
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BeekDeGekstuh 
Voor de laatste keer… 

 
 

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat onze vriendengroep langzaam ook een vereniging werd. 

Nou, ja geen echte vereniging weliswaar. Geen vereniging met incompetente 

penningmeesters, een analfabetische ledenadministratie en een tekort aan vrijwilligers zoals je 

vaak ziet in een klein provinciedorpje. Zelfs geen vereniging met commissies en een wekelijks 

of dagelijks bestuur, afhankelijk van hoe vaak ze elkaar in de kroeg tegenkomen. Nee, meer 

een matig georganiseerde vriendengroep enkel verenigd door het dragen van dezelfde 

goedkoop bedrukte shirts. Maar het voelde toch alsof we als groep iets meer voorstelde dan 

daarvoor. Alsof we niet meer gezien zouden worden als Redbull-drinkende hangjongeren van 

het paard bij de supermarkt, maar langzaam volwaardig lid waren geworden van de Beekse 

dorpselite. Nou, ja ik noem het elite omdat ik het juiste woord niet precies kan bedenken, maar 

dat is natuurlijk niet helemaal de juiste benaming voor een groep dorpelingen die moedwillig 

ieder evenement aangrijpen om even thuis weg te zijn om zo, naar eigen zeggen, het dorp 

levend te houden. Niet geheel toevallig dat er ook altijd alcohol geschonken wordt. 

Wat precies onze drijfveer was om een carnavalsclub te beginnen, weet ik eigenlijk niet meer. 

Ik neem aan dat we niet gedacht hebben dat we dan meer aandacht zouden krijgen van de 

vrouwen. Ik kan me niet voorstellen dat er tijdens de Rozen-Maôndag ook maar een vrouw 

langs de kant naar onze groep op de wagen keek en met een vriendin een gesprek had als: 

"Mooi hè!" - "Wat?...die wagen..?" - "Nee joh, niet die lelijk geschilderde 2e hands planken op 

die beschimmelde hooikar met die 4 lekke banden! Ik heb het over die jongens die erop staan." 

"Ik zou niet kunnen kiezen joh...hè, hè dan!" 

Nee, dat zal wel nooit gezegd zijn. Tenminste niet in Beek. 's Zaterdags bij de optocht in 

Millingen wel. Absoluut. Bij het voorbij rijden van onze Beekse wagen door de middeleeuwse 

straten konden de vrouwen voor het eerst verwoorden wat het verschil tussen mannen en vee 

is. Omdat ze het eindelijk met eigen ogen gezien hadden. Dat waren ze daar natuurlijk niet 

gewend. Sommigen hebben er zelfs gewoon eentje uitgekozen en zijn na de eerste optocht 

gelijk mee naar Beek gereden en nooit meer teruggegaan. 

Maar we hadden inderdaad niet altijd de mooiste wagen. We zijn simpelweg te hoog opgeleid 

om met de handen te werken en iets moois te bouwen. Sommige jaren, als we tijdens de 

bouwperiode nog steeds het schaamrood op de kaken hadden staan van de Braziliaanse 

krottenwijk op wielen die we de Carnaval daarvoor gebouwd hadden, dan kochten we gewoon 

een oogverblindende praalwagen, die behalve veiligheidsmaatregelen van alles voorzien was. 

Maar we reden ieder jaar weer mee, soms zelfs een extra rondje omdat het bier nog niet op 

was. 

De Rozen-Maôndag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij ver van te voren altijd erg 

naar uitkeken. Een evenement dat voor ons vergelijkbaar is met de Sinterklaasintocht. De 

organisatie hiervan was ieder jaar weer een groot avontuur waarbij er altijd wel iets mis ging 

waardoor het hele feest niet door dreigde te gaan. Mede door het onbewust tijdelijk uitzetten 

van gezond verstand, het gefeest van de dagen ervoor en de grote groepsverantwoordelijkheid 
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Kroegentocht 
 
 
 
 

 

Op 9 februari 2016 staat de Beekste kroegentocht van het carnavalsjaar 2015-2016 weer als 

afsluiter op het programma. De kroegentocht zal in tegenstelling tot voorgaande jaren in een 

nieuw jasje gestoken worden. Wat dit precies inhoudt, houden wij natuurlijk nog even voor 

onszelf, maar kom en laat je verrassen!  

Zet alvast de volgende gegevens in je agenda en dan volgt de rest vanzelf. 

De start van de kroegentocht is om 16.00 uur !! bij De Musschenberg, Rijksstraatweg 154. 

Trek iets gezelligs aan en we maken er wederom een fantastische dag van.  

Daarnaast is de heksverbranding niet om 00.00 u maar om 23.11 u, lees Elf over Elf!, zodat 

we met z’n allen het mooie carnavalsjaar kunnen afsluiten met Prins Jürgen de Bonenteller met 

zijn kabinet en gevolg.  

Wij zien elkaar graag op 9 februari. Tot dan en een driewerf Alaaf!! 

De Kroegentochtcommissie.  
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waardoor er meestal niemand echt ergens verantwoordelijk voor was, slaagden we er ieder jaar 

weer in om vlak voor de start van de optocht in de problemen te komen. Ieder jaar hebben we 

ons afgevraagd of er nog wel problemen konden ontstaan die we voorgaande jaren nog niet 

gehad hadden. En net als bij de intocht van de goedheiligman kwamen we toch steeds met iets 

nieuws. Aggregaten die niet wilden starten, lekke banden, wagens die te groot waren gebouwd 

om de stal uit te kunnen rijden, lege batterijen van mp3 spelers voor de muziek omdat we al 

veel te vroeg begonnen waren met feesten, bier dat was veranderd in slush-puppies omdat het 

drie koude winternachten op de wagen had gestaan, motoren met opstartproblemen, 

bestuursleden met opstartproblemen en ga zo maar door.  

Pak even pen en papier, zoek een rustige ruimte om na te denken, neem nog even wat te 

drinken en ga in 10 minuten tijd zoveel mogelijk problemen bedenken en opschrijven die voor 

zouden kunnen komen bij het deelnemen aan de Rozen-Maôndagoptocht. Ook de problemen 

waarvan je denkt "Nee joh…nee dat zal wel niet gebeuren" of "Nou…zo dom zullen ze niet zijn" 

of "Nee….ik denk niet dat ze….zouden ze echt?....nee dat is het eerste waar je aan denkt 

toch?" of zelfs "Dat is te belachelijk….het is geen tekenfilm…dit kan niet mis gaan." Toch 

opschrijven. Wij kunnen jullie garanderen dat alles wat op je lijstje staat in de afgelopen jaren 

minimaal een keer mis is gegaan bij onze carnavalsgroep. 

Mocht je trouwens nog wat meer tijd over hebben, pak dan nog een keer je lijstje bij de hand en 

geef jezelf nog een extra kwartiertje om het lijstje verder aan te vullen. Daarna pak je de auto 

en rijd je naar de Groesbeekse tehuizen. Bespreek het met 3 willekeurige bewoners en noteer 

de mogelijke knelpunten die zij kunnen bedenken zonder ze daarbij tegen te spreken. Als je dat 

gedaan hebt en je laat je vrouw er nog even naar kijken dan heb je sowieso 75% van de 

problemen te pakken die de Cavalieren de afgelopen 55 jaar hebben gehad met de organisatie 

van de optocht. 

 

Maar het is mooi geweest. We hebben als carnavalsgroep ieder jaar weer veel plezier gehad 

en het heeft prachtige verhalen opgeleverd die nog vaak verteld zullen worden, maar we 

houden er nu echt mee op. Carnaval zal zeker nog flink gevierd gaan worden door ons, maar 

met de optochten, de beschamende optredens en met het gratis naar binnen lopen bij de 

pronkzitting is het nu echt afgelopen. Komt ook goed uit want de meesten zijn hun 

BeekDeGekstuh blouse al tijden kwijt.  

 

Bij deze willen we de Cavalieren bedanken voor de ontzettend leuke Carnavalstijden die wij, 

als BeekDeGekstuh, met hen hebben gekend en al hetgeen zij de afgelopen jaren hebben 

georganiseerd. En natuurlijk gefeliciteerd met het 55-jarig bestaan! 
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De Gulle lach 
 
 
 

 

U zult het misschien niet geloven - ik kan het zelf bijna niet geloven - maar toen ik kind was, 

bestond er geen carnaval in Beek. Toegegeven, dat was nog in het Jurrasic Parc-tijdperk 

ofschoon het ook nog pas 55 jaar geleden is. Want de Cavalieren bestaan 55 jaar - van harte 

proficiat nog - en met deze club is het allemaal begonnen.  Alhoewel, ooit, in een nog grijzer 

verleden schijnen Nijmeegs studenten  onder de naam De Cavalieren carnaval gevierd te 

hebben in de Musschenberg, maar dat betrof een tamelijk elitaire club waar hooguit een enkele 

inwoner van Beek bij zat. Ze hebben wel de pers gehaald, omdat hun gedrag niet door de 

beugel kon.  De Cavalieren en wellicht ook Mag door de Beugel hebben later hun naam 

hieraan ontleend. 

Maar even terug naar het ontstaan van De Cavalieren. Voor mij als kind betekende dat dat er 

voor de eerste keer een carnavalsoptocht gehouden werd. Wij oefenden daarvoor met een 

paar kinderen uit de buurt in de Elze en op school mochten we in eens een keer verkleed 

komen.  Aan de optocht namen enkele tientallen mensen deel: de prins reed in een lelijke eend 

voorop en van praalwagens hadden we nog nooit gehoord. 

Prins Jurgen was toen nog niet geboren, de adjudanten  John en Joost evenmin en de pages 

Ilse en Lotte al helemaal niet natuurlijk. Over president Marcel Peters twijfel ik, want die ziet er 

jonger uit dan hij is. 

 Dat Beek een dorp van geboren lolbroeken is, bleek al snel. De Cavalieren groeiden en 

bloeiden en de gulle lach deed zijn intrede in het dorp. Niet dat er daarvoor niet gelachen werd, 

maar het bleef doorgaans bij een zuinig lachje. Een beetje als een wasboer die kiespijn heeft. 

Je moest wel met een hele sterke mop voor de dag komen, wilden de mondhoeken krullen. 

Dat is veranderd. Ik wil u even wijzen op de bijzonder gulle lach van Eric Kurstjens. Begrijpelijk, 

want het bestuur van De Cavalieren bestaat uit zeven leden en ze zijn allemaal wat behalve 

Eric. Die is alleen maar bestuurslid. Maar ja, als je dan ziet dat Peter Bijl vice-voorzitter is,  Roy 

van Driel vice-secretaris en Adri Bos vice-penningmeester dan snap ik dat Eric om al dat vice-

gedoe een beetje gul moet lachen, maar dat terzijde. 

 Prins Jurgen op de Camp is natuurlijk een lolbroek eerste klas. Het schijn dat Jurgen in een 

grijs verleden wel eens de woorden dipje en wipje met elkaar heeft verward, maar dat zal hem 

dit carnaval gezien zijn motto 'Pas op je tellen, met carnaval is niemand te voorspellen' niet 

gebeuren.  

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb er zin an. 

 

Thed Maas    
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