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47 Jaar

Van de redactie

Voor u ligt de nieuwe Cavalierenkrant. Het 
Carnavalsseizoen is kort dit jaar. De redactie 
heeft daarom hard moeten werken om de krant 
op tijd klaar te krijgen. Wij zijn zeer tevreden over 
het eindresultaat. Wij hopen dat u met veel 
plezier de krant leest. Wat u ervan vindt, horen wij 
graag. Bijvoorbeeld door een reactie te geven op 
onze mooie internetsite. Ja, de Cavalieren zijn 
sinds een jaar online, dit voor degenen, die dat 
nog niet wisten.

Wij hebben drie nieuwe senatoren bij de 
Cavalieren. Heinz van Benthum, Joop de Vaal en 
Martijn de Witt. Heinz heeft in zijn tijd als Prins 
genoten van de Cavalieren en is daarom senator 
geworden. De Cavalieren zijn ook heel blij met 
hem. Ja, over Martijn hoef je niet zo veel te 
vertellen. Hij had er allang bij moeten zitten. En 
Joop is vorig jaar begonnen als webmaster. Ziet 
er mooi uit Joop!! Dus kijkt u eens op:

Zoals al eerder vermeldt hebben we met de hele 
redactie hard gewerkt om het blad weer klaar te 
krijgen. Eén redactielid willen wij even in het 
bijzonder noemen. De ‘Grutste Cavalier’ Albert 
de Witt. Bij de Cavalieren is hij actief in vele 
commissies. Zo ook bij de redactie van de 
Cavalierenkrant. Met veel plezier lezen wij zijn 
stukjes, die overigens wel eerst door Maartje 
moeten zijn verwerkt, want wij kunnen zijn 
handschrift niet lezen. Ga zo door Albert!!

www.decavalieren.nl

Ook is ons opgevallen dat het Kulturhus steeds 
meer ‘ons Hus’ wordt. De zaalcommissie heeft dit 
jaar hulp gekregen van de “Wiches of East-
Beek”. Zij hebben het Kulturhus omgetoverd tot 
een geweldige heksenketel. Dames bedankt! 
Mede dankzij jullie was de pronkzitting een 
grandioos succes. Het belooft een fantastische 
Carnaval te worden.

De redactie wenst u allen een fijne 
Carnaval!!!

 

Staan wij ook op: 
www.decavalieren.nl? 

Dat weet ik niet. 
Ik zal eens 

kijken, want ik 
wil ook donateur 
worden van de 

Cavalieren. 
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Aannemersbedrijf
TETS TISSEN

Betonbouw-Nieuwbouw
Verbouw-Renovatie
Onderhoud en Advies

Mobiel 06 - 51 85 43 72
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Prins Arend d’n Eerste met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“de Cavalieren” 

Bestuur: 
 
John Reijmers Voorzitter   Marcel Peters 2e Secretaris   
Albert de Witt Vice-voorzitter  Stanley de Goeij President 
Roy van Driel Secretaris   Peter Bijl 
Stephan Sak  Penningmeester  Albert van Dorst Grootvorst 

Senatoren 
 

Henny Arts 
Klaas Arts 
Mark Arts 
Henny Baars 
Heinz van Benthum 
Peter Braam 
Elwin Brouwer 
Jürgen Op den Camp 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
 
 
 
 
 
 

Michel van Dijk 
Peter Eijkholt 
Freek Flemminks 
Theo Flemminks 
Hans Groothuijse 
Arend Jan ten Hagen 
Bart Huilmand 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Erik Lensen 
Harry Lensen 
 

Sascha Merkus 
Jos Peters 
Theo Reintjes 
Loet van Sluis 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westenend 
Paul de Wijze 
Claas de Witt 
Henk de Witt 
Martijn de Witt 

(Foto: Willy Bos) 
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Verzekeringen
Pensioenen
Financiële planning
Hypotheken
Persoonlijke lening
Praktijkfinanciering
Praktijkvestiging

Regentessestraat 3, 6522 AM Nijmegen
Tel. 024 - 3230731 Fax 024 - 3601567

E-mail
adviesburo@vandenberk.com

 
 

                tabak & lectuur
                           kantoorartikelen
                                      wens- en ansichtkaarten
                                                speelgoed & snoep
                                                           copy-service - foto-service
                                                                       staatsloterij - diverse loterijen  
                                                                                 voetbaltickets - strippenkaarten - postzegels

Waterstraat 64, 6573 AD Beek - Ubbergen 024 - 684 2660

“De Postkoets”

ma t/m vrij: 08.00 tot 18.00 uur, zat: 08.00 tot 17.00 uur

Dependance stomerij Verweij - Newasco

 
 

TWEEDEHANDS
KWALITEITSKLEDING

NIEUWE SIERADEN
     woensdag  13.30 - 16.30 uur               donderdag  9.30 - 16.30 uur
1e woensdag  18.30 - 20.30 uur               vrijdag        9.30 - 16.30 uur
  v.d. maand                                  elke zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

Rijksstraatweg 181 - 6573 CN Beek-Ubbergen     
Ingang Plein Waterstraat naast Marius.

telefoon (024) - 684 4770   www.nenini.nl
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(Foto: Willy Bos)

“Wtt sotl str Cavalitrtn,
is onsztlf tn anstrtn tt pltzitrtn.

Litfst kwtktn tn vtrgartn,
voor Bttk tn st Btktnartn.”

Een goorwoord gan de goorkitter
der Cagalieren
John Ceijmers

Beste narren en narrinnen gan onke geliefde 
Heerlijkheid Beek en thans ook nog het groenste 
dora gan Nederland en gerre omstreken.

Dit Carnagalsseikoen wil ik oadragen aan alle 
grofwen die dit arachtige gebefren ko enorm 
stefnen. 

Zij korgen immers dat onke Senatoren, President 
en Prins Carnagal  er altijd “aicobello” bijloaen, 
terwijl kij gedfrende het seikoen kelf maar weinig 
aandacht krijgen.
Dat kijn er al gafw ko'n stfk of geertig en die kan 
ik helaas niet allemaal bij naam noemen.

De dames die ik echter wél wil benoemen, kijn 
degenen die ons Kfltfrhfs in een geweldige 
feesttemael hadden omgetogerd tijdens de 
afgeloaen Prinsenaroclamatie. 
Dit waren onke “Wiches of East-Beek” te weten 
Annemarie Hendriks, Antoinette Cemers, 
Hanneke de Wijke, Dory Braam, Annette de 
Goeij en Birgit Cremers.
Een ware heksentoer, dames!

Verder is onke roemrfchte gereniging thans kelfs 
een hefse dansgarde,“Different” genaamd, 
rijker.
Zij lfisteren sinds kort onder de glag gan onke 
Cagalieren in Beek en omgeging digerse 
aronkkittingen oa. Veel sfcces daarmee, dames! 

Wat aast er dit seikoen beter bij het groenste dora 
gan Nederland dan een hogenier als Prins 
Carnagal gan onke Heerlijkheid?
Neen, trotse inwoners, aan Prins Arend d'n 
Eerste hebben wij ons geen betere grasmaaier 
kfnnen wensen. Laat hem met kijn fitstekende 
Kabinet de bloemetjes maar bfiten ketten.
Volgens één der Ofd-Prinsen der Cagalieren 
kof Prins Arend ook nog eens de 44e Prins gan 
ons 47 jarig bestaan kijn. Laat een tfla naar hem 
noemen, kof ik keggen. 

Ogerigens stemmen kijn aages mij toch 
enigskins droegig.
Beiden kijn dochters gan ofde schoolkameraden 
gan mij, dfs goelde ik mij wel egen een ofd 
manneke. (Heel egen maar hoor!) Wat gliegt de 
tijd!

Oger tijd gesaroken. Wij belegen thans een fltra 
kort  Carnagalsseikoen.
Oa kes febrfari 2008 is alles alweer goorbij!
Het doet mij denken aan een lefs die Ofd-Prins 
Coy de Eerste in die tijd goerde, namelijk: ”Kort 
maar krachtig, Carnagal in Beek is arachtig.” 
Daar moeten wij ons maar aan hofden.

Cest mij wederom f een korgeloos, dorst- en 
kwalengrij Carnagal toe te wensen. 
Laat er geen gras oger groeien.

En natffrlijk hooa ik tijdens de komende 
doldwake dagen nog gaak met f het glas te 
mogen heffen.
Een driewerf  Alaaf!

Voorkitter der Cagalieren,

John Ceijmers
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Als vanouds....... geopend
op  vanaf 13.00 uur.

Alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.

Tijdens Carnaval, op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 
serveren wij u tussen 17.00 uur en 21.00 uur onze

” ‘t Keldertje ” 
Carnavalsmaandag

Carnavalsmenu’s

CARNAVALSMAANDAG
”ROZENMAONDAG‘

kunt u op ons terras terecht voor
een biertje en diverse lekkernijen.

MENU 1
Soep

#
Kipsaté met nasi, 

kroepoek
en atjar

#
Koffie

€ 14,50

MENU 2
Soep

#
Jägerschnitzel
met frites en 

salade
#

Koffie

€ 17,50

MENU 3
Soep

#
Tournedos stroganoffsaus

met frites en 
salade

#
Koffie

€ 25,00
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Naam:.................................................
Adres:.................................................
Postcode:.............................................
Woonplaats:.........................................
Tel:.....................................................

Maurits heeft
......   X zijn

raaigraspruik op

Volgens Manus was het wel even slikken voor zijn 
grote vriend  Maurits. “Jarenlang heeft hij zich als 
vadertje Beek uitgesloofd om de bossen almaar 
groener te laten worden. Als oud bewoner van de 
Ravenberg had hij de  volledige medewerking van  
de bosbaas van het Geldersch Landschap. Het 
kon niet meer kapot,” vertelt ons een bewogen en 
betraande  Manus. “Hij heeft er jaren hard voor 
gewerkt en nooit een prijs gewonnen en dan 
gebeurt er dit. Dan komt er een allochtoon naar 
Beek en die gaat met de prijzen lopen. Een typisch 
geval van omkoperij.” 
Natuurlijk heeft de redactie Maurits opgezocht in 
zijn gezellig ingerichte politiepost. En ook wij zijn 
zeer onder de indruk van de hoeveelheid verdriet 
die wij daar aantroffen. Het duurde even voordat 
we tot een goed gesprek konden komen. Maar een 
kopje kruidenthee doet wonderen.
“Het bos was voor mij alles. Als kind moest ik ‘s 
avonds naar huis worden gesleept omdat ik geen 
afscheid kon nemen van die mooie Quercus ilex 
(  in de Westerakker. Het 
Hagedissenweidje, ik had daar wel willen wonen 
op die plek. Van de Betula pendula (

stonden er een aantal. Prachtige bomen waar 
ooit nog eens het ‘berkenhaarwater’ van gemaakt 
is. Heerlijk was het allemaal.”  Maurits zat op zijn 
praatstoel. Het was duidelijk dat deze jeugdliefde 
van invloed is geweest voor zijn inzet later om ooit 
het groenste dorp te worden. 

Steeneik red.)

Scherpe berk 
red.) 

“Het lijkt allemaal eenvoudig, maar dat was het niet. 
Ooit stond er geen boom op de heuvelrug, kaal als 
een luis was het er. Dus maar aanplanten en dicht 
laten groeien. We gaven premies aan mensen die 
ons waarschuwden als ze een motorzaag hoorden. 
Zeg nou eens eerlijk, wie heeft het hier groen 
gemaakt?”
 
Wij begrepen het. Dit zijn zaken die je niet 
eenvoudig van je af kunt zetten. Daarvoor moet je in 
therapie of je moet een rigoureuze actie ont-
ketenen. Op onze vraag of er plannen waren voor 
de toekomst, bleek er heel wat op stapel te staan.
“Ik ben bij tuinder Sjors geweest en die heeft voor de 
nodige stekjes raaigras gezorgd. Gelukkig heb ik 
wat connecties, dus Maurice was niet te beroerd om 
een leuk matje te construeren dat goed draagbaar 
geïmplanteerd kan worden. Mochten die borden 
ooit aan de ingang van onze groene gemeente 
komen te hangen, dan houd ik met mijn groene 
raaigraspruik spreekuur bij de ingang van de 
kernen.”

U zult begrijpen dat de redactie danig onder de 
indruk is van deze ludieke actie. Van de zijde van 
Manus werd ons nog medegedeeld dat hij bezig is 
een actiecomité op te richten om de motorzaag 
weer in het dorp toe te staan. Hij wil het namelijk  
mogelijk maken dat vanaf de heuvelrug ook het 
groen in de polder zichtbaar wordt.
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Gas - Water - Sanitair - Nieuw- en Verbouw

Specialist in dakbedekkingen

Loodgietersbedrijf

A. EIJKHOLT
VOOR VAKWERK

Rijksstraatweg 261 Beek-Ubbergen, tel. 024 - 684 3670
 

 

 

Pjotr de Piep! 
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Hypotheken     Verzekeringen      bankzaken

M e i j e r  A s s u r a n t i ë n 
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R i j k s t r a a t w e g  1 9 9   B e e k – U b b e r g e n 
T e l e f o o n  0 2 4 – 6 8 4 1 4 5 3  

Zoekt u een adviseur in 
Beek-Ubbergen?

Een deskundig en vooral ook 
persoonlijk advies op het gebied van 

verzekeren, hypotheken en bankzaken. 
Daarvoor kunt u bij ons terecht.        

Met onze jarenlange ervaring nemen 
wij u graag het werk uit handen.

Bel voor een afspraak of kom langs bij 
ons kantoor.

info@
m

eijerassurantien.nl
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Komt u ook zondag 
3 februari naar de 
kindercarnaval? 
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Muts
Het zijn de kleine dingen die het doen in het 
leven. Een sigaartje na het eten, een 
schouderklopje van de baas, één koekje bij de 
koffie, een gaatje in een condoom, een 
wandelingetje door het dorp, de kleine uurtjes 
voor de kleine glaasjes, het plasje voor het 
slapen gaan: het zijn allemaal dingetjes die onze 
omgeving levendig houden. Dingen die er toe 
doen. Klein maar fijn. Of eigenlijk: klein en dus 
fijn.

Zo willen wij ook dat onze gemeente is: klein en 
fijn. De gemeenteraad althans heeft beslist dat 
recreatie in onze gemeente  moet 
zijn. 
Dus knooppuntfietsers, Pieterpadwandelaars, 
spotvogelvogelspotters, uiterwaardenstruiners, 
prikstoklopers, sjarretelgangers: ze zijn allemaal 
welkom. Asse tenminste niet met zijn allen 
tegelijk komen, want dan wordt het al gauw één 
grootschalige bende. Dan bijt de slang zich in 
zijn staart. 

klein-schalig

Kleinschalig toerisme dus. Met de fiets of de 
benenwagen. We hebben wel majestueuze 
vergezichten, gouden horizonnen, grazige 
weiden, drassige bronnenbosjes, maar 
psssst…niet verder vertellen. We zijn wel TOON 
(Trots Op Onze Natuur), maar voordat je het 
weet, zitten ze allemaal bij Spijker. De hele 
recreatiemassa. Aan een schaal weekdieren als 
dagmenu of een bord schaaldieren als 
weekmenu. Hoe dan ook; we beginnen dus niet 
aan de Rijksstraatweg als  toeristenbulderbaan, 
maar wij zetten een kabouterroute uit. Jawel! Het 
toppunt van kleinschaligheid: de kabouterroute! 
Geen kabouter heb ik er ooit zien lopen, maar wel 
talloze kinderen met puntmutsjes en geplakte 
baardjes. De kleinste wandelroute die we 
hebben, is het grootste succes dat Beek ooit 
heeft voortgebracht!

Hoe klein we het ook willen hebben in Beek (BVC 
in de Mickey Mouse-competitie!), met de 
Carnaval maken we een uitzondering. Iedereen 
mag komen. Niet wandelen, maar hossen. Niet in 
kleine groepjes, maar in polonaise. Hoe meer 
gasten, hoe liever. Groter dan grootschalig. En 
zeker nu we een groene Prins hebben. Een 
tuinkabouter als Prins Carnaval! De steek als 
puntmuts. Arend Jan de Tuinman. Groener in het 
groenste dorp van Nederland kan het niet. 

Dat wordt dus een geweldige Carnaval in 
Heksenketel! Zet de puntmuts maar op. 
Chapeau!

Alaafje, alaafje, alaafje!

P.G.I.Wilbers, 
Burgemeester van het groenste dorp van 

Nederland!

(Foto: Willy Bos)

 

 

Een gaatje in een condoom, 
is dat fijn? 

Zonder, da’s 
pas fijn! 
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VOOR AL UW SCHILDERWERKEN
Reusensestraat 12
6578 AR Leuth
Telefoon 024 - 663 1830
Telefax 024 - 663 2929
Mobile 06 - 538 730 64

ERKEND SCHIDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

 
 

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

Maurits & Manus

 

Dat komt omdat hij graag 
effe knuffelt, net als Ruud 

uit Big Brother. 

Prins Arend is de leukste 
Prins van Gelderland. 
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P   R   O   C   L   A   M   A   T   I   E 

    Wij, Prins Arend d’n Eerste 
Groot geworden met harken, 
klein gebleven met nat houden. 
Topruiter van de ruiterij. 
Lid van de mooiste club van Beek, namelijk 
“de Cavalieren”. 

 
Proclameren: 

 
1. dat wij erelid zijn van het eerste Beekse eet- en 

drinkgenootschap “stoffer en blik”; 
 

2. dat het project “Water Werkt” beter bij ons in de kelder dan  
buiten op straat werkt; 

 

3. dat het Kulturhus sinds de opening buiten beter bezocht wordt 
dan binnen; 

 
4. dat wij daarom de nieuwe naam “Binnenste buiten” voorstellen; 

 
5. dat de excursie van de FUO dit jaar naar Kormend (onze 

zusterstad in Hongarije) weer een groot succes was. Zo goed, 
dat we volgend jaar naar Rusland gaan; 

 
6. dat Carnaval dit jaar weer een groot feest mag zijn, aan Prins 

Arend d’n Eerste zal het niet liggen; 
 

7. dat Heinz van Benthum dit jaar met Carnaval minder geld te 
besteden heeft omdat hij € 250.00 misloopt met een 
weddenschap; 

 
8. dat Vijverbeek Prinsenbeek moet gaan heten omdat alle Prinsen 

bij elkaar gaan wonen. Het worden in ieder geval geen Groote 
Huijsen; 

 
9. dat het gras altijd groener is bij je vrienden, nadeel is dat je 7 

keer per week moet maaien; 
 

10. dat de Prinsenwagen die weer in de pitbox staat, een goede 
band met (een) Spijker heeft; 

 

11. dat we tijdens Carnaval in de Heksenketel een knallend feest 
gaan vieren onder het motto: 

 

“met Carnaval zetten we  
     de bloemetjes buiten” 

 
Gegeven te Heksenketel,  de 10e november 2007 
 
Prins Arend d’n Eerste 
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EEN GROENE PRINS

Ik weet het nog goed, 14 augustus 2007, een dag na mijn hotelreservering voor de wintersport in de 
carnavalsweek van 2008.Ik werd gebeld door Peter Braam met een smoes, of ik nog wat groen had 
voor een boog te maken. Ik wou de hoorn al bijna op de haak leggen, toen hij vroeg of die steek iets 
voor mij was.Ik dacht, waar heeft hij het toch over, maar ineens had ik het door en kreeg de kriebels.De 
Prins van Beek, dat is niet niks! Na een dag of 3 bedenktijd te hebben gehad en na goed overleg met 
Jeanine, leek het me wel wat.De voorpret is geweldig, de avonden bij Peter en Dory samen met Stefan 
en Peter Bijl de geheimzinnigheid en het verzinnen van de act, de foto's maken; noem maar op.

V.l.n.r.: Adjudant Sander Joosten, Page Marieke Klaasen, Prins Arend d’n Eerste, Page Eline Maas,
Adjudant Freek Flemminks en Chauffeur Lampje

En toen naderde het moment 
suprême, iedereen dacht dat ik de 
Prins zou worden, maar toch ook 
weer niet. Het viel niet mee om mijn 
mond te houden, zelfs mijn jongste 
dochter Yasmin wist van niets.
De zaterdag van de zaalopbouw 
begon ik toch wel de zenuwen te 
kr i j gen,  de  muziek van de 
openingsact begon men al te 
draaien om de geluidsinstallatie te 
testen en iedereen van de 
zaalopbouw leek je in de gaten te 
houden. Mijn complimenten voor de 
dames, die keihard gewerkt hebben 
aan de aankleding en versiering van 
de zaal, met een schitterend 
resultaat!

V.l.n.r.: Jeanine, Prins Arend d’n Eerste, Dochters Yasmin 
en Britt
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LANCERING VAN PRINS AREND D’N EERSTE

Op de avond zelf leef je in een soort van 
roes, eerst zit je aan de tafel van de Raad 
van Elf en dan moet je je op een bepaald 
moment snel omkleden. Achter de 
coulissen stond John Cremers me aan te 
kijken, van wat doe jij nog hier? Hij was Joop 
de Vaal al aan het feliciteren, die zijn jasje al 
uit trok, geweldig! Van mijn jump-act is me 
weinig bijgebleven, maar als ik de foto's van 
Willy Bos bekijk, had ik er wel schik in.

(Foto’s:Willy Bos)

En dan mijn kanjers van pages Marieke Klaasen 
en Eline Maas, mijn adjudanten Sander Joosten 
en Freek Flemminks en niet te vergeten onze 
president Stanley de Goeij. Zij hebben zich de 
afgelopen weken (samen met Lampje)al 
bewezen, om als een topkabinet ons dorp te 
vertegenwoordigen. Dat belooft wat voor de 
Carnaval!
En wat dacht je van Radio Gelderland, die 
stonden 's maandagsochtends na de receptie 
om 06.30 uur op de stoep voor een super ontbijt 
en een reportage voor de leukste Prins van 
Gelderland. Die prijs zal ik waarschijnlijk niet 
winnen, maar wat wel goed was, was dat 
Stanley, Sander, Freek, Marieke, Eline, Stefan 
en Paul in vol ornaat aanwezig waren om van de 
uitzending een carnavalesk spektakel te 
maken.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die eraan 
meewerkt om van dit feest een geweldig iets 
te maken! Laat de Carnaval maar komen, 
wij zijn er klaar voor!
 

Want: “Met Carnaval zetten wij de 
bloemetjes buiten.”

 
Drie keer alaaf!

Prins Arend d'n Eerste
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Voor al uw     stuc- sier- en pleisterwerk

traditioneel

Stef Nas Rijksstraatweg 70, 6573 DA Beek-Ubbergen 
Telefoon 024 - 677 3060   Mob. 06 5376 1891

 
 

gas - water - sanitair - c.v. - lood- en zinkwerk
alle soorten dakbedekking

Kantoor / privé:
Stollenbergweg 240
6572 AB Berg en Dal
Tel.: 024 - 322 66 18
Mobiel: 06 - 54 77 64 20

Werkplaats:
Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen
Tel.: 024 - 373 24 67
Fax: 024 - 323 47 62
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