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 Het is al vele jaren bekend: Antonius houdt  op de been!

Het in Beek staat in hoog aanzien. De armpjes en handjes van 
de feestvierders zijn soepel bij het heffen van het glas en bij het brengen 
van de . De beentjes bewegen zich gracieus en behendig. 
De humor is spits en van niveau. Eenieder is goed , zelfs tot in de 
kleine uurtjes. De conditie is perfect. 

Dat kan alleen bereikt worden door recreatief actief te zijn op sportgebied. 
Lichamelijke inspanning leidt tot geestelijke ontspanning. Dagelijkse zorgen 
verdwijnen bijna als sneeuw voor de zon en een goed gevoel maakt zich 
van u meester. 

carnavalisten

Carnaval 

carnavalsgroet
gemutst

Veel carnavalisten gingen u voor! 

Keuze uit: 
Gymnastiek voor peuters, kleuters, jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar en voor dames

Volleybal voor dames en heren
Yoga voor dames en heren

Judo voor jongens en meisjes van 5 tot 16 jaar
Sport en Spel voor dames en heren van 60 jaar en ouder 

Bewust Ouderen Fit voor dames en heren van 55 jaar en ouder

Sportstichting St. Antonius kent zestien lesgroepen en beschikt over acht leidsters/leiders

INLICHTINGEN:

Ger van Eummelen Constantijn Huygensstraat 2, 6573 CH Beek - Ubbergen
Telefoon 024-6842013
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De vereniging heeft goede herinneringen aan 
de Carnaval 2006, maar ook hele slechte!

Na de Carnaval stalden wij de wagen weer in de 
loods van Groothuijse. Een paar weken later 
hoorden wij tot onze schrik dat de loods in 
brand stond. 
Wat er precies aan de hand was, wisten we nog 
niet, maar we vreesden het ergste. En het 
ergste was waar…

Niet alleen al onze apparatuur en herbruikbaar 
materiaal was verloren gegaan, maar ook onze 
(geleende) wagen was ernstig beschadigd. 
Voor een jonge vereniging als de onze 
betekende dit een financiële klap van heb ik jou 
daar. Toch hebben we de moed niet opgegeven 
en zullen we dan ook (misschien iets minder 
groots) weer aan de start verschijnen op 
Rozenmaondag. 

Carnaval, Wir kommen!

Als C.V. willen we de Prins van Beek hartelijk 
feliciteren met zijn benoeming. We weten zeker 
dat Prins Heinz de Fernseher er dit jaar weer 
een echte gezellige Beekse Carnaval van zal 
weten te maken.

Wij zijn in elk geval ook weer van de partij.

Ben ji j na het lezen van dit stukje 
geïnteresseerd geraakt om lid te worden van 
onze Carnavalsvereniging of op een andere 
wijze onze Vereniging wil steunen, dan kun je 
contact opnemen met een van de volgende 
personen: Ralph ten Wolde (06-28459450) of 
Mark Huilmand (06-54755629)

Onze leden wensen u een prettige Carnaval.

EP:

Maurits & Manus

(Foto’s: archief ‘Mag door de beugel’)

 

Wanneer zou Mark Prins Carnaval worden? 
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Voor sigaren groot en klein
moet je bij Lensen zijn!!

P.S. En natuurlijk voor alle merken sigarenbandjes.

EP:

Maurits & Manus

 
Kijkt u ook eens op onze website: 

www.decavalieren.nl 

Ook dit jaar is de redactie weer overstelpt met een enorm aantal stukjes
proza en fotowerk, al dan niet analoog of digitaal aangeleverd.
Wij hebben getracht deze toevloed in goede banen te leiden en danken de 
verslaggevers en fotografen, maar vooral de amateurschrijvers van harte.

                                     

De redactie,
     Albert van Dorst
       Michel van Dijk
         Theo Flemminks
           Jeanne van Sluis
             Ferdinand Tissen
               Albert de Witt
                 en natuurlijk Maurits & Manus

wenst u een prettige Carnaval ! ! !
 

      Coverfoto:

Fotografie:

Lay-out:

Eindredactie:

Drukwerk:
   

       Rob Sas
     
   Henk Baron
     Willy Bos
Ferdinand Tissen
      
Ferdinand Tissen
      
  Jeanne van Sluis
      

Harrie Hofmans

EP:

Maurits & Manus

 

Ook voor in het Kulturhus…? 

Tot volgend jaar! 



Pronkzitting 11-11-2006
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