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“Nee de Goeij, doe jij het praatwerk maar, want ik kan dat niet” kreeg ik menigmaal van je te horen. Des te 
meer verrassend was het, dat de beste speeches toch van jouw hand kwamen!! Bij het boerenbruidspaar 
John en Birgit was je al goed op dreef, maar ook in het gemeentehuis bij de Sleuteloverdracht werd er 
een hoop nagepraat over jouw toespraken!! Supertrots was (en ben) ik op je!! Verder had je ook een 
prima en bovenal goedgemutst kabinet uitgezocht. Sanne en Anouk hebben menig jeugdig 
carnavalvierder het hoofd op hol gebracht! En dan Roy en Peter! Als ik aan Roy terugdenk dit afgelopen 
jaar, dan denk aan de nervositeit bij de proclamatie van Heinz (oh wat was je nerveus!) en aan de elke 
ochtend weer even vrolijke “goedemorgen” uitroep met een grote glimlach! Peter blonk uit in het klieren 
en pesten, altijd met een grijns op z'n gezicht. Met dit viertal goedgehumeurde mensen was het vanaf het 
begin één groot feest! Ook Corien, Bart en Lotte hebben het volgens mij allemaal even prachtig 
gevonden! Al met al was het mij een groot genoegen om met dit stel een jaar te mogen carnavallen!
Dan hebben we ook nog onze Jeugdprins Alex de Sportieve met pages Lotte en Josephine! Zelden een 
jaar meegemaakt, waar de Jeugdprins er, zelfs bij de Heksverbranding, nog bij was!! Als ik er nog wel 
eens met de een of ander over praat, beginnen de oogjes weer te glimmen van plezier en trots! Ook jullie 
waren een supergoed stel samen!! Maar genoeg terug gekeken. Vooruit met een nieuw kabinet.

Arend d’n Eerste, géén tuinman! Verrassend! Ik heb nu een week met hem als Prins achter de rug en ook 
dit kabinet mag er wezen, hoor! Van de pages, Eline en Marieke, wist ik nauwelijks iets. Tja, des te meer 
weet ik van de twee adjudanten. Met Sander, mijn eerste Prins in de gelederen en met Freek, een heus 
feestnummer. Nee, dat zit wel goed dit jaar!
Erg grappig was al het ontbijt bij Radio Gelderland op maandagochtend na de proclamatie. Om 6.45 uur 
hing Arend al aan de deurbel of ik mijn auto kon verplaatsen om de bus van Radio Gelderland een plek te 
geven. Daarna zijn we met een man of acht in vol ornaat (speciaal voor de radio) aangeschoven bij 
Arend, Jeanine, Britt en Yasmin om te ontbijten. Warme broodjes met beleg (jawel, overal was voor 
gezorgd!) en niet te vergeten een heerlijk kopje koffie! Af en toe onderbroken door de blonde Barbara met 
microfoon en door een polonaise, is Arend toch nog vrij veel aan het woord geweest. Volgens mij heeft 
zijn lach in ieder geval een hoog scoringspercentage opgeleverd! Op naar de beste Prins van 
Gelderland! Dat je dat al bent, daar twijfel ik geen seconde aan! 
Terugkijkend op de eerste 2-3 weken van het nieuwe carnavalsseizoen is mij een aantal dingen positief 
opgevallen. Allereerst de aankleding van de zaal tijdens de afgelopen pronkzitting! Zes vrouwen hebben 
hierin het voortouw genomen en ik ben hen vele complimenten verschuldigd! Op straat word ik nog 
regelmatig hierop aangesproken en iedereen is even enthousiast! Ook van collega-verenigingen krijg ik 
nog steeds complimenten hierover! Die lof komt toe aan Annemarie, Dory, Birgit, Hanneke, Antoinette en 
Annette! Vele uren vrije tijd hebben zij hierin gestoken. Onze dank is dan ook groot!
Ook complimenten aan allen die geholpen hebben bij het opbouwen en afbreken van de zaal tijdens dat 
weekend. Vele handen maken het werk toch lichter en vele handen waren er dan ook! Geweldig!
Ook een welkom is op zijn plaats aan de nieuwe dansgroep van de Cavalieren,  genaamd Different! 
Helaas heb ik niet veel van jullie optreden kunnen zien meiden, maar ik krijg de video nog te zien! Ook 
over jullie heb ik complimenten gehad!
Zo zie je maar, de Cavalieren zijn volop in beweging! 
Rest mij nog om iedereen een geweldig goed en vooral feestelijk Carnaval toe te wensen! 

ALAAF, ALAAF, ALAAF!!!
Uw president

Lieve narren en narrinnen,

Het is al een week na de proclamatieavond. Arend 
Jan ten Hagen is de nieuwe Prins van de 
Heksenketel geworden! Voor mij is dat altijd weer 
een tijd van vooruit-  en terugkijken.
Om met het laatste dan maar te beginnen. 
Afscheid nemen van Heinz! Kon ook niet anders 
dan gezongen worden! Dit is het einde, dit doet de 
deur dicht… Nou Heinz, voor jou en jouw familie 
staat de deur altijd wagenwijd open! Ik heb met 
veel plezier een carnavalsjaar met jou door mogen 
brengen en het was een jaar met veel 
hoogtepunten! 

Van uw President
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En na de Carnaval maken wij 
hem wel weer wit. 

Met Arend hebben 
we een groene Prins 

dit jaar. 
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Prins Alex de Sportieve 
 Pages Lotte & Josephine

Ik had me opgegeven voor Jeugdprins Carnaval.
Een week voor de Carnaval was de verkiezing op 
school. Toen ik thuis kwam vertelde mijn moeder 
enthousiast dat ik het was geworden!! 
Ik was super blij, maar ik moest nog een week 
mijn mond houden, dat was best moeilijk. 
De vrijdag daarna werd ik onthuld met mijn pages 
Lotte en Josephine.  Mijn motto was: 
“Alex de sportieve houdt 't bij het positieve”. 
Toen ik onthuld was gaf Barend de oude Prins
mij de steek en de staf. Daarna moest ik mijn 
proclamatie oplezen. En de middag werd gevuld 
met mooie optredens en toneeltjes. 's Avonds 
werd ons huis versierd door de buurt; dat vond ik 
heel leuk. De volgende dag moest ik samen met 
Prins Heinz de Fernseher de heks hijsen en iets 
later naar BVC om Carnaval te vieren.
En 's avonds  werd ik opgehaald door de 
prinsenwagen en naar de pronkzitting gebracht, 
het was verder een hele leuke avond. Zondag 
was er kindermiddag. Ik mocht de prijzen 
uitreiken van de kleurwedstrijd en veel kinderen 
deden optredens. 's Avonds was er Carnaval in 
de jeugdsoos voor de wat oudere kinderen. Het 
was een beetje saai want er waren niet veel 
kinderen. Ik heb daarna nog even bij het 
gemaskerd bal gekeken.
De volgende dag was de Rozenmaondag. Voor 
de optocht gingen we de wagen versieren en het 
snoep inladen. Daarna moesten we heel lang 
wachten tot de optocht was langs gekomen want 
we moesten als op een na laatste wagen voor de 
wagen van Prins Heinz. Tijdens de optocht 
hebben ik en mijn pages veel snoep gegooid, het 
was ontzettend leuk! De volgende dag was de 
kroegentocht die was ook ontzettend leuk, vooral 
met z'n allen in de vrachtwagen.
's Avonds om 12 uur was de heksverbranding. 
Heinz en ik moesten de heks in brand steken. De 
Cavalieren moesten hun steek inleveren en hun 
kruis af doen. Daarna moesten Heinz en ik de 
steek inleveren en de handschoenen in het vuur 
gooien. 

Ik vond het superleuk om Jeugdprins te zijn en ik 
wens de volgende Jeugdprins net zo veel plezier 
als ik heb gehad!!! 

Groeten, Oud-Prins Alex de sportieve.

Hallo allemaal,
Het was een hele leuke Carnaval vorig jaar. Ik 
was page samen met Josephine en onze Prins 
was Alex. Het was wel een beetje moeilijk om het 
geheim te houden want iedereen zei ben je het 
geworden!!!
Een hoop dachten ook dat ik het was geworden 
omdat papa grote Prins was.

Het allerleukste vond ik de Rozenmaondag-
optocht toch wel! We hadden echt vet veel snoep 
in de wagen. En we hadden een beetje te veel 
gestrooid want op het einde hadden we geen 
snoep meer. De pronkzitting vond ik ook leuk met 
al die optredens,alleen ik had heel erg pijn aan 
mijn buik…!

Bij BVC12 was het ook wel leuk alleen we werden 
in het begin onder gespoten met die spray. En 
met de kindermiddag was het ook leuk. Toen heb 
ik een optreden gedaan met Bart van Benthum 
en Steven Schot. We moesten ook de opening 
doen. Het was gewoon een top Carnaval!!!

Groetjes,
Lotte
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“Alex de Sportieve, 
houdt ‘t bij het positieve”
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Klusjesbedrijf
Sjaak Jansen

Reparaties
en

 onderhoud
in

bedrijf, huis en tuin

Rijksstraatweg 167, 6573 CN Beek - Ubbergen

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave:
06 - 186 485 42

Fax : 084 - 743 4000
E - mail : j.jansen189@chello.nl
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Dit is Different!

“Rechte rijen, denk aan je voetenwerk, nee doe 
die andere arm omhoog!” Het valt niet mee voor 
onze trainster Marieke. Op het moment dat wij 
dit stukje schrijven moet de Pronkzitting nog 
komen… Vanaf apri l t rainen we vol 
enthousiasme  2x in de week om op 10 
november voor het eerst onze nieuw groep en 
showdans te presenteren. En wat zijn we 
zenuwachtig… Nog een paar keer trainen in het 
Kulturhus en dan is het zover. Wij dansen dit 
jaar op een mix van Michael Jackson, en als 
klap op de vuurpijl mogen wij ook nog ons beste 
beentje voorzetten tijdens de onthulling van de 
nieuwe Prins. Een druk programma dus. In 
februari zijn wij natuurlijk ook weer van de partij, 
en tevens kunt u ons bewonderen tijdens 
enkele danstoernooien waaronder het Helaho 
toernooi in de Ooij. 

Bij deze willen wij Heinz van Benthum, 
Wijnkoperij  Jos Peters, Splithof Beenmode, 
Café  restaurant-zaal “ De Kastanje “ en de 
dames die onze kleding hebben verzorgd 
ontzettend bedanken voor het sponsoren en 
helpen van onze dansgroep. Dankzij hen staan 
wij er nu zo flitsend bij. 

Uiteraard willen wij ook de Cavalieren 
bedanken. We zijn super trots dat wij nu een 
onderdeel zijn van Carnavalsvereniging de 
Cavalieren.
Wij willen iedereen een heel gezellige Carnaval 
toewensen, maar dat zal met zo'n fantastische 
Prins en zijn pages ook zeker weer lukken.

Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Showdansgroep Different c.v. de Cavalieren

Different tijdens het eerste optreden in het Kulturhus

Different met trainster Marieke

(Foto’s: Willy Bos)

 

3 maal Alááf voor 
Marieke en Different!! 
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Het Cavalieren Capitool
Winkels die niet verhuurd worden op Schellingshof? Geld over? Raakt de bodem van uw 
portemonnee niet in zicht? Investeer dan in het oprichten van “Het Cavalieren Capitool” Een 
cultuurcentrum met vrije kunsten en rookmogelijkheden. Aandelen à 111 euro. Geen successen 
behaald in het verleden, garanderen een hoog rendement voor de toekomst.

De volgende evenementen staan al op het programma van 2008:
De vogelverschrikkerwedstrijden. Wie sleept de fel begeerde hoofdprijs in de wacht? 
Dat wordt een ballonvaart, je mag dan al je vaste lasten over boord gooien.

Verzorgd door een bekende koffieshophouder worden avonden 
“Dromen over geesten” georganiseerd. Dat wordt ontzettend geestig.

Er wordt een workshop gehouden voor mensen die niet zo dom zijn als ze er uitzien.

Onder de titel “Wijn is het bewijs dat God van ons houdt” zal Jos Peters elke vijfde 
dinsdag van de maand een proeverij houden.

Een vooraanstaande koppelbaas zal vertellen hoe je een eigen maffia kunt oprichten 
en hoe je je handjes in onschuld kunt wassen. Een wasbaas uit Beek houdt daarna 
een cessie over “Het witwasparadijs.” Verschillen tussen België en de Bermuda's.

De gemeente heeft twee  avonden vastgelegd. De eerste met als titel: “Haastige spoed is zelden 
goed” en de tweede “Hoe een winterslaap overgaat in voorjaarsmoeheid.”

De brandweer geeft uitleg hoe alle brandblusapparaten in de toekomst
uiterlijk één maand voor elke brand getest moeten worden.

Van het goede pad af? Merkus, de boswachter, helpt u er weer op.
Hij zal zitting gaan houden in het Cavalieren Capitool. 
Een lekker kopje cappucino curioso staat voor u klaar.

N.B. In het restaurant zullen pannenkoeken zo groot als wc-brillen geserveerd worden.
Een andere specialiteit is garnalen met chocolade mousse.

Kapotte carnavalswagen - Ook de ober lust hem graag - En wat dies meer zei.

Het gewicht van Prins Heinz de Fernseher was fnuikend voor de prinsenwagen.
Ondanks allerlei maatregelen, die door de wagenbouwcommissie waren getroffen, haalde de wagen 
Kranenburg niet. Het gewicht van onze Prins had een noodlottig gevolg. De banden, die uiteindelijk 
alles moesten torsen, sprongen spontaan uit elkaar en de stoet kwam meteen tot stilstand. 
De Prins en zijn gevolg gingen te voet verder. Voor het komende seizoen wordt er gezocht naar 
een schriel mannetje om onze Heinz op te volgen. Wanneer de Prinsencommissie hierin niet 
slaagt, dreigt de wagenbouwcommissie de pijp aan Maarten te geven.

Obers zijn net mensen. We gaan natuurlijk geen namen noemen, maar er ging iets fout. Het begon 
allemaal bij het hekshijsen. Spontaan werd er door een bekende Beekse ondernemer Glühwein 
geoffreerd. Zelf moest hij regelmatig controleren of de kwaliteit van het spul wel op peil bleef. Dit 
kan zo zijn gevolgen hebben. Tijdens de bediening 's avonds in het Kulturhus (dorpshuis is toch 
beter) vlogen de met bier gevulde bladen door de lucht. De pilsjes kwamen lang niet altijd bij de 
juiste bezoekers terecht, maar een kniesoor die daarover zeurt.

Ook de sleuteloverdracht is altijd een heikel gebeuren. Van de Cavalieren wordt verwacht dat zij 
toezicht houden op wie wel en wie niet als gast gewenst is.
Een onmogelijke opdracht want het is een openbare gebeurtenis. Een Oud-Prins, die iets met de 
Ravenberg van doen heeft, had geen gemakkelijke avond. Men sommeerde hem het gebouw te 
verlaten. Dat ging niet zonder slag of stoot, ondanks dat de Ravenberger een zeer vriendelijk 
mens is en vanuit zijn werk regelmatig mensen (jongeren) heeft begeleid.

Zo ziet u maar dat verschillende prominente figuren uit het Beekse carnavalsleven het nieuws 
hebben gehaald.  

Geestig stukkie... 
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van Lyndenstraat 13 A, 6566 BG Millingen aan de Rijn
Tel. 0481 - 43 23 50  Fax  0481 - 43 11 98

www.josvanhees.nl

FIETS KAPOT ?
Wij halen en brengen uw fiets gratis bij u thuis

( tot ± 20 km)

Burgemeester Eijkelhofstraat4, 6566 AT Millingen aan de Rijn
Tel.  0481 - 43 88 39  
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34e Rozenmaondagoptocht

Van de Stichting Rozenmaondag 
Beek-Ubbergen.

Op Carnavalsmaandag, bij ons 
“Rozenmaondag” genaamd, zal het in de 

Heksenketel weer een groot feest zijn. 
En zeker nu de lijfspreuk van onze Prins, Prins 

“Arend d’n Eerste” luidt:

Want we hebben dit jaar in onze Heksenketel een 
Prins die u perfect om de tuin kan leiden?! Dus 
wees op uw hoede!!  Want op Rozenmaondag 
zal Prins Arend d’n Eerste, samen met zijn pages 
Eline en Marieke  en zijn adjudanten Freek en 
Sander als hekkensluiter aan onze, alweer 34ste 
Rozenmaondagoptocht  deelnemen, samen met 
de Raad van Elf en een groot aantal senatoren 
van de Cavalieren.

“Met Carnaval gaan wij de 
bloemetjes buiten zetten!”

En zoals u weet staan de Prins en zijn pages 
hoog op de carnavalswagen, zodat zij ook heel 
makkelijk en goed kunnen uitkijken over alle 
tuinen in de “Heksenketel”.
Want u weet toch wel dat Prins Arend d’n Eerste 
van beroep hovenier is!! Zo zou het misschien 
maar zo kunnen gebeuren, dat er op 
Aswoensdag, al voor u op bent, een briefje bij u in 
de bus ligt met als tekst “Op Carnavalsmaandag 
heb ik geconstateerd dat uw tuin ………enz”. 
Maar prins Arend kennende, zal hij daarvoor 
absoluut geen tijd hebben, want hij houdt, zoals 
velen wel weten, van een leuk feestje. Al met al 
zullen wij als Rozenmaondagcomité  er alles aan 
doen om er voor iedereen weer een mooie, maar 
vooral ook gezellige dag van te maken.

Ook kunt u de 34ste Rozenmaondagoptocht ook 
op tv bekijken, bij tv Gelderland! De uitzending 
zal beginnen op maandagavond 22.00 uur. 
Misschien even uw opname apparatuur instellen 
voor u 's avonds lekker gaat hossen!!
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Leverancier voor
Keller

project keukens,
uit voorraad

leverbaar

Ook voor alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden
aan uw woning, ook houtrotbehandeling

Dr. De Blécourtstraat 76
6541 DK Nijmegen
Telefoon 024-3727333
Fax 024-3727334
Eigenaar: H. Hubbers
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Dus tot weerziens bij onze
34ste  editie van 

de Regionale 
Rozenmaondagoptocht 
op Carnavalsmaandag 

4 februari 2008!!!!!

 

HEKSENKETELBEWONERS 
en BEZOEKERS

3 X ALAAF!!!!!

 
namens het 

Rozenmaondagcomité, 
kom lekker carnavallen en voor 

iedereen, 
groot en klein, 
jong of oud en 

dik of dun:

Ook hopen wij onze 
 van 

 
in onze Rozen-
m a o n d a g o p t o c h t  t e  
mogen begroeten samen 
met zíjn pages. 
(Deze namen waren nog 
n iet  bekend bi j  het  
inleveren van deze kopij.)

Na de optocht zullen 
 

en de  van de 
Biezenkamp alle prijzen 
uitreiken in het Hart van de 
“Heksenketel”!

Jeugdprins
“de Biezenkampschool”

34ste 

Prins Arend d’n Eerste
Jeugdprins

Voor de mooiste wagens zal 1 x een 1e prijs vergeven worden, 2 x een 2e prijs en zal er 4 x een 3e prijs te 
winnen zijn, dus in totaal kunnen 7 wagens een leuke prijs verdienen!!!
Voor de categorieën groepen, individuelen en de versierde huizen zijn voor elke categorie telkens een 
1e, een 2e en een 3e prijs te verdienen. En dat alles gebeurt voor Hotel “t Spijker” in het centrum.

 

Dus met z'n allen gaan we er weer een mooie, leuke en vooral niet te vergeten een gezellige  
editie van deze Rozenmaondagoptocht maken. Of u doet lekker aan de optocht mee, of u komt gewoon 
gezellig met uw kinderen en al uw andere familieleden en of kennissen kijken!!!
Er zullen ook weer diverse stands staan waar u een natje en/of een hapje kunt kopen.

En dan nog even dit, als u met uw groep een leuk idee uitwerkt voor deelname aan onze optocht, 
vergeet dan bij uw inkopen onze  niet, u kunt ze herkennen aan de sponsorplaat in of bij hun 
winkel, zij zullen u daarvoor zeer erkentelijk zijn!! Immers zij maken deze 34ste  
Rozenmaondagoptocht mede voor u mogelijk!!! 

34ste 

Sponsors
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stichting
garantie
instituut
woningbouw

aannemingsbedrijf 
janssen - groesbeek b.v.

Utiliteitsbouw en Woningbouw
Renovatie en Verbouwingen

Postbus 215, 6560 AE Groesbeek
Telefoon 024 - 3975393 Telefax 024 - 397 68 93
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Gemeente overstag, verruiming 
van de toeristische mogelijkheden

Het verschijnen van het rapport over het te 
volgen toeristisch beleid heeft de nodige 
beroering veroorzaakt. De gedachte achter dit 
ambtelijk denkwerk was simpelweg gebaseerd 
op de eenvoudige stelling: Ubbergen is een oase 
van rust en dat willen we graag zo houden. 
Werden de ganzen al gezien als verstoorders 
van de zo broodnodige stilte, de komst van 
fietsers, spartametten, skeelers en motoren zou 
een Ubbergse ramp betekenen. En veronderstel 
dat al die bezoekers het hier leuk zouden vinden, 
dan was er de kans dat ze hier zouden 
overnachten. De ganzen deden dit al, ook in de 
zomer, dus Ubbergen is vol!

Gelukkig hebben wij een verstandige 
burgemeester. De man ziet het allemaal groot en 
Europees. Komende uit het grote Groesbeek, 
ervaring opgedaan in Kranenburg en op pad met 
de zakenlieden naar Hongarije. Dat zijn de zaken 
die je blik verruimen. Je kunt niet meer in het klein 
denken. Al het moois wat wij hebben ligt in 
Europa en daar moet iedereen van kunnen 
genieten. Ubbergen is geen enclave met een hek 
erom, dus kom allemaal binnen en kijk wat wij 
hebben. Bij de buren staat de deur ook open!
De gemeenteraad was inderdaad met stomheid 
geslagen. Zelfs de Gelderlander, anders altijd 
kritisch, verkondigde in kapitalen burgervaders 
woorden. Goed, raadslieden zeggen ja, dus ver-
ruiming in de toeristische sector was een 
hamerstuk. Het zal dus drukker worden in 
Ubbergen. 

Waren we vroeger druk met het versmallen van 
de wegen en het plaatsen van obstakels, het roer 
gaat om! 
Er komt ruimte voor meer asfalt, investeerders in 
verblijfs-accommodaties krijgen gratis extra 
parkeerruimte en het aantal campings mag fors 
worden uitgebreid. In Beek heeft een eigenaar 
het goed begrepen. Haar website was nog niet 
klaar, of de eerste bezoekers hadden zich al 
gemeld. Volgens de eigenaar zijn het vooral het 
Beekse bronwater en de verse vis die de 
camping aantrekkelijk maken. Wie volgt?      

(Door de redactie)

   

(Foto: Loet van Sluis)

vrij
toerisme

voor 
ganzen

 

Op onze grote 
burgervader. 

Wat een ruime 
drinker…ehh.. 
denker. 
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� licht- en krachtinstallaties
winkelinstallaties
branddetectiesystemen
video-bewakingssystemen
(periodieke) keuringen

�
�
�
�

 
 
 
 

� energiebeheersing
computernetwerken
bejaardenalarmering
telefooninstallaties
industriële automatisering

�
�
�
�

 
 
 
 

�
�
�
�
�

 noodstroominstallaties
 inbraakbeveiliging
 toegangscontrole
 gebouwbeheersystemen
 service- en storingsdienst

Vestiging Nijmegen:
Biezenstraat 75
6541 ZP  Nijmegen
Telefoon:
Telefax:

024 - 3776944
024 - 3776846

Vestiging Heijen:
De Groote Heeze 42
6598 AV Heijen
Telefoon:
Telefax:

0485 - 511868
0485 - 518552

Erkend
Uneto

Beveiligings-
Installateur

Erkend
Uneto
Telematica-
Installateur

Erkend
Elektrotechnisch

Waarborginstallateur
Technisch Beveiligingsbedrijf

 
 

lagelandseweg 46,  6545 CE nijmegen  tel. 024 -377 8856  fax. 024 - 377 0600
www.cuppens.nl
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Dus volgde er een aantal weergaloze acts: hoedje wip (!), de Caribische Obesitas-danseressen 
(Stephan's favoriet) en de blacklight-cowgirls. Toen Beek dreigde een vergrijsd bejaardenoord te 
worden, schreven we de protestsong “waar zijn de kroegen” (ook bekend als onze ode aan Toon). Het 
succes gaf ons nieuwe inspiratie. In het vervolg werden er alleen nog maar liedjes voor de nieuwe 
Prins geschreven. Met wisselend resultaat! 

Soms is de Prins ons niet voldoende bekend, of horen we te weinig smeuïge verhalen. Andere keren 
blijken we over genoeg belastend materiaal te beschikken, maar kunnen (of mogen) we dit niet 
ongecensureerd het dorp in slingeren. In elk geval hebben wij tijdens de voorbereidingen altijd erg veel 
schik en rollen we soms van de bank af van het lachen (dit kan ook aan de wijn liggen). 

Om het tijdens ons optreden zo professioneel mogelijk te laten klinken, zingen we de laatste jaren met 
onze prachtige zangstemmen met gemak een CD-tje vol bij Tom Meeuwsen. Toch zorgen we ervoor 
dat onze keeltjes de hele avond goed gesmeerd worden, zodat onze playback-act nog overtuigender 
overkomt. Deze CD's worden goed bewaard voor onze grootste fans: het nageslacht (22 stuks 
inmiddels, dus we hebben al die jaren  niet alleen geoefend met dansen…).

10 jaar Beekse Feeksen, 3x Alaaf!
Het begon allemaal net voor de prinsenproclamatie, dit jaar precies 10 jaar geleden. Wij werden door 
de programmacommissie van de Cavalieren al een aantal jaren bewonderd om onze stijl, klasse en 
gevoel voor ritme en feest. 

Toen er onverwacht een plaatsje vrij kwam in het programma werden wij gesmeekt om onze talenten 
op het podium te exploiteren. En na een paar biertjes durven wij alles, dus… de eerste outfits werden 
gemaakt, een swingend plaatje gezocht en onze eerste act was geboren. Wat er nog ontbrak was een 
leuke naam, waarbij onze natuurlijke persoonlijkheden tot zijn recht zouden komen. Na democratisch 
overleg vonden we “De Beekse Feeksen” wel toepasselijk. 

In de daarop volgende jaren 
waren we erg enthousiast en kon 
men ons regelmatig  bewonderen 
(en soms na heel veel oefenen, 

toch plotseling niet). 
De programmacommissie wist 

ons, met name voor de november-
zitting, altijd met veel charme over 
te halen. En daar zijn wij Feeksen 

gevoelig voor! 

Wie er dit jaar ook met die steek 
op z'n hoofd gaat lopen, een lied 

zal hij krijgen. Spannende 
verhalen, waarheden en halve 

waarheden zijn van harte welkom. 

Maar nog beter… doe als wij, 
neem het leven (en de 

Cavalierenkrant) niet zo serieus, 
en onthoud:

HET PODIUM IS VOOR IEDEREEN!
Tot slot wensen wij iedereen een 
super gezellige Carnaval in onze 

eigen Heksenketel! 
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'T ZIT ER WEER OP…….

Hoe snel kan een jaar voorbij gaan: zo word je voor het Prinsschap gevraagd, zo ben je een jaar 
verder, ouder, grijzer, kaler, maar ook magerder, mooier, gespierder, etc.etc.(voor alle critici: Kom 
maar, kom maar!!!!!!)

Maar wat was het een . Alle bezoeken aan de omliggende Carnavalsverenigingen 
met iedere keer een grote opkomst van Senatoren en aanhang, het bezoek aan mijn tante Nel van 89 
jaar, de Pjotr-avond met een volle bak, het Frühstück in Kranenburg, de optocht in Kranenburg en als 
hoogtepunt de Pronkzitting en de Rozenmaondagoptocht in onze eigen Heksenketel. GEWELDIG!!

Ook smolt ik van trots toen mijn eigen dochter Lotte Page werd van Prins Alex d'n Sportieve, het was 
een Smorenhoeks onderonsje.

De Pronkzitting was van buitengewone  kwaliteit, voor elk wat wils en speciaal voor mij, mijn eigen Een 
Keer Oefenen, die er een formidabele act neerzette à la Koefnoen. Hut ab!!
Ook de Beekse Feeksen waren uiteraard weer present met hun ieder jaar weer professionelere 
aanpak, plumeau! Ook de tekst kon voor mij door de beugel. Ik had groffer verwacht!

Ook het ingelaste bezoek van Prins Ummenie uit Groesbeek heb ik enorm gewaardeerd.

Natuurlijk gaf mijn eigen familie ook acte de presence met een super-act als FunkelMädchen (eigenlijk 
FunkelHeini's) in samenwerking met het echtpaar BinLaden, ik zou zeggen dreimal 'Helau.’

De pitstop in Kranenburg was zeker een hilarisch moment. Het leek wel het Spyker Formule 1 team 
(we hadden een verkeerde bandenwissel), met de Senatoren als bewakers van de bolide erom heen. 
De rest van de optocht ging waggelend als Calimero, en de Cavalieren waren het meest besproken 
lijdend onderwerp van die dag.

Als klap op de vuurpijl was voor mij toch wel de Optocht der Optochten: de Rozenmaondag!
Ik voelde me een beetje als een verklede Julius Ceasar die door Rome trok, uiteraard in gezelschap 
van twee schoonheden en de Senaat, zoals het hoort, onder me: wat een mooi moment!!

onvergetelijk jaar

En niet te vergeten de Heksverbranding op 
dinsdag 24.00uur. Wat een opkomst!!

Een woord van dank gaat echter speciaal uit 
naar mijn Pages Sanne en Anouk, mijn 
Adjudanten Peter en Roy, El Presidente Stanley, 
en onze grootste koffieleut Lampje alias Toon 
Merkus. En uiteraard niet te vergeten  mijn eigen 
Corien, die elke keer weer klaar stond met een 
hapje en drankje na onze nachtelijke uitstapjes. 
Ook onze kinderen Lotte en Bart; zij lieten alles 
over zich heen komen, maar waren zo trots op 
hun PapaPrins!!

Ik wil verder iedereen die het Beekse Carnaval 
een warm hart toedraagt  enorm bedanken voor 
mijn Prins-zijn. Ik voel me nu dan ook een echte 
Prins zoals mijn Opa Wim van Benthum deze 
naam z'n hele leven al had. Ik denk zelfs dat mijn 
ouders in de hemel de polonaise ingezet 
hebben.

Mijn opvolger wil ik dan ook meegeven: Snuif alle momenten op tot in je tenen en geniet ervan!

3 xAlaaf
Oud-Prins Heinz de Fernseher

(Foto: Willy Bos)
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De mannen en vrouwen van.......

wensen alle Bekenaren

een fantastisch Carnaval toe.

UBBERGEN ANDERS

 
 

 
 

Rijksstraatweg 124, 6573 DD Beek - Ubbergen Tel. 024  - 684 18 50

Voor het
monument

3x alaaf

 

Hallooo! 
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