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1e couplet (Duits hoedje + Lederhose!)
(solo)

Heinz de Fernseher is een Nederlander
De Fernsehenring verdient hij als geen ander
Heinz is soms een hele vreemde heer
Duitse tv liebt unser Heinzchen so sehr

refrein
(met alle Oud-Prinsen)

Dus Heinzelmann
Ik weet dat jij ons nu bewijzen kan
Dat jij die ring ook heel goed passen kan
Daar ga je dan Herr Heinzelmann.

(allemaal zwaaien naar Heinz)
Dag  Heinzelmann
Er komt dan nu toch echt een einde an
1 jaar was Heksenketel in de ban van Heinzelmann, Herr Heinzelmann.

2e couplet
(solo)

Heinz was onze eigen Sonnenschein
Heinz die könnte so gemütlich sein
Heinz mag straks weer naar z'n süsse Maus
Heinz mag strakjes lekker weer naar HAUS

refrein

Opname Prins Heinz de Fernseher 
in de Broederschap Oud Prinsen der Cavalieren, 10-11-2007

(Foto’s: Willy Bos)

 

Jippie, Heinz is ook 
senator van de Cavalieren 

geworden!! 
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drukkerij
st. annastraat 235 - 241

6525 gp - nijmegen
tel. 024 - 355 60 68
fax 024 - 356 14 99

ruime parkeer-
gelegenheid

achter de
zaak

kopieën
trouwkaarten

dankbetuigingen
geboortekaartjes

verlovingskaarten
handelsdrukwerk

kleurenkopieën
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Nieuwbouw - Verbouw en Onderhoud

Bezoekadres: Lieskes Wengs 3a, 6578 JK Leuth
Postadres: Postbus 34, 6573 ZG Beek - Ubbergen

Telefoon: 024 - 373 61 28                Telefax: 024 - 373 61 52
e-mail: info@vangisteren.nl  internet: www.vangisteren.nl

 

Hey Manus, waren ze toch bijna 
deze pagina’s vergeten. 

Ja Maurits, gelukkig heeft 
iemand nog aan de Oud-

Prinsen gedacht. 
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Broederschap Prinsen der Cavalieren
opgericht 2 maart 1974  

          
     

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Pr

insen der Cavalieren

1961-1962
 Loet van Sluis

1962-1963
 Loet van Sluis

1963-1964
 Leo Langenhoff

1964-1965
Piet van Vliet

1965-1966
Piet van Vliet

1966-1967
 Albert van Dorst

1967-1968
 Frans Derksen

1968-1969
Jan Meijer

1969-1970
Tinus v.d. Hogen

1970-1971
 Kees Hendriks

LODEWIJK 1

LODEWIJK 1

LEODOKUS 1

PIET 1 

PIET 1 

ALBERT 1

FRANS 1

JAN 1 

TINUS 1 

KNILLIS 1

Als u ‘t maar weet, lachen is leven.

Als u ‘t maar weet, lachen is leven.

Met Carnaval maskers af.

Alles of niets.

Houdt het om de lol, toch nog even vol.

Wij weten van de Prins geen kwaad.

Hoe het ook zij, de Cavalieren zijn erbij.

Geef hem de ruimte, geef hem de vaart.

Tinusman, Tinusman doe het nu maar.

Geen geouwehoer, de beentjes van de vloer.

1971-1972
Frans van Haeren

1972-1973
 Henk Nieuwenhuis

1973-1974
 Theo Wiellersen

1974-1975
 Eed Markhorst

1975-1976
Jan Lamers

1976-1977
 Hans Kamps

1977-1978
Henk Stevens

1978-1979
Frits Gesthuizen

1979-1980
 Theo Merkus

1980-1981
Harrie Meij

1981-1982
Hubert v.d. Bosch

1982-1983
Henk Nieuwenhuis

1983-1984
Jan Engelen

1984-1985
Frits van Driel

FRANS 2 

HENK 1

THÉ 1

EED 1

JAN DE GEVIJZELDE 

HANS 1

HENK 2 

FRITS 1 

THÉ UUT DE BERGEN

HARRIE 1 

HUBERT 1 

HENK 1 

JAN 3 

FREDERIK 1 

Samen vieren, elf jaar Cavalieren.

Carnaval vieren, altijd doen.

Beek, zoals het zingt en lacht.

Gewoon doen!!

We zullen doorgaan.

Deurdouwen tot op de wenkbrauwen.

Samen vieren wij Carnaval.

Wij vieren Carnaval in Beek.

Ik laat de bossen de bossen, om met jullie te hossen.

Geen gezeur, we douwen lekker deur.

Koppen bij elkaar en niet tegen elkaar.

Samen hand in hand door het Beekse Carnavalsland.

Carnaval in Heksenketel is zo!

Heel Beek samen één,
brengt Jong en Oud weer op de been.  



 

Broederschap Prinsen der Cavalieren
opgericht 2 maart 1974  

          
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
rin

sen der Cavalieren

1985-1986
Wim Oosterhout

1986-1987
Wim van ‘t Erve

1987-1988
Stef Theunissen

1988-1989
Huub Hellebrand

1989-1990
Jan Bakker

1990-1991
Jan Op den Camp

1991-1992
 Marius Abels

1992-1993
Theo Reintjes

1993-1994
Henk de Witt

WIM 1 

WIM 2 

STEF DE ZWARTE 

HUUB DE MUZIKALE 

JAN 4 

JAN 5 

MARIUS 1

THÉ 3 
 

HENDRIK de Eerste 
 

Mensen verdraagt elkaar.

Niet praten, maar doen.

Geniet van ‘t liffe, ut duurt moar iffe.

Maak de Beekse Heksenketel vol,
met veel muziek en gepaste lol.

Het is voor de bakker.

Ook zonder drank veel klank.

Bewaar de kater voor later.

Iedereen van stal voor Beeks Carnaval.

Blijven lachen.

1994-1995
John ReijmersJOHN DE FLIEREFLUITER 

Laat zien dat je uit Beek komt.

Kom met z’n allen in Beek Carnavallen.

Laat de boel de boel en stort je in het feestgewoel.

Kort maar krachtig, Carnaval in Beek is prachtig.

Met Trucker Prins Klaas, is met Carnaval niets te dwaas.

Nu toch doorgaan met z’n allen,
want Carnaval moet blijven knallen.

Het is weer bal met Carnaval.

Veel plezier met Ravenberger Bier.

Happy days are here again.

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

44 jaar Cavalieren, dat is...’Keigoed’ Carnaval vieren.

Als we samen hossen en feesten,
iedereen aan plezier zal winnen.

Met de Carnaval achter de TV vandaan,
we gaan er met z’n allen tegenaan.

1995-1996
Stephan Sak

1996-1997
Peter Eijkholt

1997-1998
Roy van Driel

1998-1999
Klaas Arts

1999-2000
 Paul de Wijze

2000-2001
 Toon de Jong

2001-2002
 Theo Flemminks

2002-2003
Marcel Peters

2003-2004
Wim Backhaus

2004-2005
 Peter Braam

2005-2006
Sander Joosten

2006-2007
Heinz van Benthum

STEPHAN DE BLEKER 

PJOTTER DE PIEP 

ROY 1 

KLAAS DE TRUCKER 

PAUL D’N EURO

TOON D’N TOETER

THÉ D’N RAVENBERGER

VIVO DE LETZTE 

WIM DE BEKENEES 

PETER D’N KEIGOEIE
 

SANDER D’N EERSTE 

HEINZ DE FERNSEHER 

2007-2008
Arend Jan ten Hagen 

Met Carnaval zetten wij de bloemetjes buiten.
AREND D’N EERSTE 
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www.nofly.nl
Helmerstraat 4
6531 ET Nijmegen
Telefoon: 024-8445404

      

Vijverlaan 4, 6602 CX Wijchen  Tel. 024 - 641 25 23   Fax 024 - 641 68 63
Email: info@Sleenhoffbouw.nl  Internet: www.sleenhoffbouw.nl

BOUWBEDRIJF
         SLEENHOFF B.V.

" Als zekerheid vanzelfsprekend is "
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AFSCHEID VAN PRINS HEINZ DE FERNSEHER.......

EP:

Maurits & Manus

 

Kan ik nu eindelijk dat 
ding afzetten??? 
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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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Wanneer u een dokter, een gemeente 
of wat voor instelling dan ook belt, u hoort steeds: “al onze 
medewerkers zijn in gesprek.”

Toegegeven bij een gemeente krijgt u daarna een 
vriendelijke, aardige en opgewekte vrouwenstem.
 De opgewektheid verschrompelt al vlug als u naar een 
door u gewenste ambtenaar vraagt. “Ik zal 't voor u 
proberen.”

Na een minutenlang gepiep komt de vriendelijke vrouw 
minder opgewekt terug. “Hij zit niet op zijn plaats.”

“Dan bel ik morgen nog wel,” besluit u.
“Nou, morgen heeft hij nogal veel overleg” herneemt de 
welwillende dame.
“Dan maar overmorgen, vrijdagmiddag.”

“Helaas, helaas zijn we vrijdagmiddag gesloten.” De dame 
leeft met u mee.
“Dan maar vrijdagmorgen.”

“Sorry, dan zijn er maar weinig mensen op het 
gemeentehuis” zucht de vrouw, “ik weet niet of hij dan wel 
komt. En maandag heeft hij een studiedag.”

“Misschien kan ik een collega van hem krijgen” stelt u 
hoopvol voor.
“Eh, ik zal het voor u proberen” antwoordt ze op 
aarzelende toon.
Weer na minutenlang gepiep komt er een collega aan de 
lijn.
“U zegt het maar,” klinkt het vrolijk en behulpzaam. En 
daarna weifelend: “Tja, tja meneer, wat u vraagt is niet zo 
eenvoudig, ik ga daar niet over, maar ik zal het aan hem 
doorgeven.”

“Nou, dan probeer ik het eind volgende week nog maar een 
keer” zegt u lijdzaam.
“Uitstekend en nog een prettige dag” klinkt het monter.

U bent, zo heet dat, klantvriendelijk behandeld.

Al onze medewerkers zijn in gesprek
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Prins Arend en Gevolg een fijn Carnaval
met al UW onderdanen

 
 

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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We begonnen met ons Broederschapslied, door allen spontaan meegezongen !

Opening door de afscheid nemende voorzitter Broeder Jan (na 33 jaar !):
“

”

Hierna: overdracht door Broeder Jan aan Broeder Paul, die eventueel dan kan verklaren of hij goed 
genoeg is ingewerkt... 

Ik vind, dat we op deze bijzondere dag eerst even denken aan onze overleden Broeders: Piet van 
Vliet, Frans Derksen, Tinus van de Hogen, Knillis  Kees Hendriks sr., Eed Markhorst, Hubert van den 
Bosch, Frederik  Frits van Driel en Jan Bakker. Ik vraag daarvoor een minuutje stilte.

33 Jaar voorzitter van dit “zootje ongeregeld…..”
Ik snap echt niet hoe ik dat heb volgehouden
zonder te worden omgekegeld!
Het zal het vele lachen zijn geweest,
Dat maakte van ieder conclaaf toch weer een gezellig feest!
En kwam ik eens af en toe met iets serieus.
Dan namen jullie me steeds weer bij de neus!
Met plezier denk ik ook terug aan de liedjes en rijmpjes die we maakten.
Al waren er onder jullie sommige oude knakkers die ze kraakten.
Nu ben ik ook een ouwe knakker, maar nog niet grijs.
Toch raak ik soms óók wat van de wijs, wijs ?? Wijze ??
Tja, dat brengt mij toch op Broeder Paul de Wijze.
Die mag het roer nu van mij overnemen.
En dan neemt Jan met de kleine trom de benen!!

Alaaf, Broeders, 
met dank voor het al die jaren in mij gestelde vertrouwen.
Ondanks zelfs de ingediende moties van wantrouwen !!

Broeder Jan.

Het was een heel gezellig samenzijn met veel kwinkslagen en de gebruikelijke interrupties! Het etentje 
was voortreffelijk! Een uitzonderlijk grote voorzittershamer werd vervolgens door Jan overgedragen 
aan Paul met de woorden:

(Foto: Willy Bos)

33 jaar Broederschap 
op vrijdag 2 maart 2007 

Hotel 't Spijker.

 

Hangt die Paul d’n Euro toch mooi 
een prinselijke onderscheiding om 

Jan zijn nekkie. 
Voor 33 jaar trouwe dienst. 
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Camouflage
Lichaams behandelingen
Acné behandelingen *
Couperose behandeling *
Elektrisch ontharen

Litteken behandeling
Lymfdrainage
Bindweefselmassage
Ontharing d.m.v. Laser *
* event. Ziektekostenverg.

Depositaire:
E A PNVIRON HAVA LANTINA -  - 

PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING
EN HUIDTHERAPIE

Waterstraat 13 6573 AA Beek-Ubbergen
tel. 024 - 684 2899

website: www.verajansen-huidverzorging.nl
(LID ANBOS)

BEHANDELING UITSLUITEND OP AFSPRAAK

Gespecialiseerd in :

       
 

 

Wist je dat een 
gemeente niet 

verplicht is om een 
welstandcommissie 

te hebben? 
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(Door onze verslaggever)

Gelukkig worden bouwplannen nauwgezet gecontroleerd. Dat is nodig ook, want er wordt wat 
afgerommeld in ons kleine landje. Natuurlijk moet het plan voldoen aan de technische normen 
die vandaag de dag worden gesteld. Ook de veiligheid mag niet uit het oog verloren worden. 
Allemaal leuk en aardig, maar dan komt de welstandscommissie die haar zegje over de 
plannen mag doen.
Volgens Koenen is welstand gezondheid en welvaren, maar ook een toestand van voorspoed 
en welgesteldheid. De commissie informeert helaas niet naar uw gezondheid, maar maakt 
zich slechts druk of uw bouwplannetje wel in haar gedachtenwereld past. En dat is echt 
mensenwerk. De gewone burger is ook niet iedere dag hetzelfde gemutst. En dat geldt dus 
ook voor een commissie,  vandaar dat het geen verbazing wekt dat de normen die zij hanteert 
zeer flexibel zijn en derhalve  niet uit te leggen. De commissie waakt over de schoonheid en 
de eigen sfeer van ons dorp, een waarde die waard is verdedigd te worden. In de Waterstraat 
verdedigen twee fraaie panden de rest van de straat om te voorkomen dat er in een toestand 
van voorspoed nog meer van dit soort optrekjes worden gebouwd. Ons dorpsgezicht moet 
beschermd worden. Er loeren gevaren van buiten. We zijn dan wel het groenste dorp van 
Nederland geworden maar het groen moet niet te opdringerig worden. De commissie heeft 
daarom op de Ravenberg de inwoners advies gegeven om middels een stevig hekwerk het 
Geldersch Landschap buiten de deur te houden zodat je baas in eigen tuin kunt blijven en 
straks niet het risico loopt het pand te moeten verlaten vanwege een Kabouterboom. Onze 
burgervader kreeg een advies,  gebaseerd op zijn liefde voor het Groesbeekse.
Het was hard. Het luidde: “Laat zien dat u in Ubbergen woont. Dat we ambtelijk moeten 
samenwerken is al erg genoeg.” Het resultaat mag er zijn. Is de volgende stap soms een 
directe verbinding naar Beek via het Keteldal?

Vesting Ravenberg Grens Ubbergen

(Foto’s: Loet van Sluis)
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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
 

 

Telefoon: 06-55337037
 

 

 J.F. DEN HERTOG
Hermelijnstraat 46
6573 XZ Beek - Ubbergen
Telefoon: 024 -6841200
Mobiel: 06 - 14112045
Email: fransleduc@hetnet.nl

Na veel dolle pret is ook dit jaar de fiscus weer aan zet.
Voor het verzorgen aan uw aangifte inkomstenbelasting 

en toeslagen(huur, kinder en zorgtoeslag) 
kom ik gaarne bij u thuis langs. 

Maak daarom tijdig een afspraak.
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Dan breekt de dag van de bruiloft aan, 10 februari 
2007. Het toeval wil, dat Birgit ook jarig was op 
deze dag. We hadden dus dubbel feest. 
We verzamelden bij Sous les Églises. 
Opgewacht door een gezelschap van 
Nederlandse en Duitse boeren en boerinnen die 
wel zin in een feestje hadden. Ook de fotograaf, 
Willy Bos, was al present en probeerde van 
iedereen een leuk plaatje te schieten. 
Na wat drankjes te hebben genuttigd, was het tijd 
voor de groepsfoto voor de kerk. Nu weten wij 
niet hoe u dat ervaart, maar dit duurt altijd zo 
lang. Zou dit aan de fotograaf liggen of aan de 
hofhouding?  

Nadat deze klus was geklaard, mochten wij 
plaatsnemen op de boerenkar voor een rondrit 
door het dorp. Natuurlijk ontbrak hierbij ook het 
dweilorkest niet voor de vrolijke noot.
In verband met het slechte weer werd de route, 
begrijpelijk, flink ingekort. Toch hebben wij intens 
genoten van het enthousiaste publiek langs de 
route. 

Boerenbruidspaar 2007:

Op 10 februari 2007 zijn wij, John en Birgit Cremers, in de onecht verbonden. Dit was voor ons een 
onvergetelijke dag. En inderdaad, u leest het goed, Birgit heet ook Cremers van achteren. Sinds 27 
december 2006 zijn wij geregistreerd partner. Dit even tussendoor voor degenen die dit nog niet 
wisten. Des te vreemder was het voor ons, om anderhalve maand later alweer in de onecht te worden 
verbonden. Vreemd, maar wel ontzettend leuk.

Al les  h ad z i j n  a anvang t i j den s het  
verjaardagsfeestje van onze voorzitter bij Sous 
les Églises in december 2006. Terwijl John achter 
in het zaaltje aan het genieten was van zijn 
biertje, werd Birgit voor in de kroeg door een 
aantal enthousiaste Cavalieren benaderd. Het 
antwoord op de vraag of zij boerenbruid wilde zijn 
liet niet lang op zich wachten, ongeveer 5 
minuten. Hierna zocht het gezelschap John op in 
de zaal. Hij werd toegezongen, gefeliciteerd en 
hartelijk bedankt voor de medewerking. Iedereen 
wist wat er speelde, alleen John niet. Maar al snel 
kwam ook van hem het bevrijdende “ja”.

Wij zijn toen begonnen met de voorbereidingen. 
Natuurlijk moest er een hofhouding komen. Nu 
hebben wij wel eens eerder een hofhouding 
moeten vormen, maar dan heb je het over 
ongeveer 12 paren. Nu moesten wij een 
veelvoud aan boeren en boerinnen vinden. Maar 
ook dat was geen enkel probleem. 

(Foto’s: Willy Bos)
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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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Vervolgens zijn we met z'n allen naar Hotel 
Restaurant 't Spijker gegaan. 
Voordat men over kon gaan tot de officiële 
plichtplegingen nam Zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Heinz de Fernseher het woord. Hij sprak 
ons toe in het Nederlands en Duits. Wij hebben 
dit zeer gewaardeerd. 
Willie's d'n Wasboas (Thed Maas) maakte er 
weer een geweldig verhaal van. Ook Gerard de 
Boer(enkapel) leverde weer een fantastische 
bijdrage. Samen vormden zij wederom een, 
volgens ons, perfect en onnavolgbaar duo. Na 
het uitwisselen van de ringen, mochten wij 
genieten van een heerlijke boerenmaaltijd. Deze 
was wederom goed verzorgd door Rob en Petra. 
Tijdens het uitbuiken na de maaltijd verzorgden 
de welbekende Hofbrouwers nog een optreden, 
waarbij de bruidegom en Prins Heinz liefdevol in 
het koor werden opgenomen.

Aansluitend vond de receptie plaats in de 
kelderbar. We hebben hier zeer veel mensen 
mogen begroeten die ons kwamen feliciteren. Er 
werd nog menig drankje gedronken en lekker 
gedanst tot in de kleine uurtjes. 
Erg moe, maar terugkijkend op een prachtige 
dag, hebben wij thuis nog even nagepraat en zijn 
als een blok in slaap gevallen.

Graag willen wij iedereen bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd aan deze dag. Speciale 
dank gaat uit naar de gastheer en gastvrouw 
Rob en Petra, Thed Maas en Gerard de Boer, 

Henk de Witt en Albert de Witt van de 
boerenbruiloftcommissie, de 

ceremoniemeesters Jürgen Op den Camp en 
Marcel Peters, Guus Huilmand en Toon Flintrop 

voor de verzorging van de muziek, fotograaf 
Willy Bos, dweilorkest KNAGALM, 

de Hofbrouwers, al onze kinderen en tot slot de 
wederzijdse ouders, die het goed volgehouden 

hebben.

John en Birgit Cremers
 

 
 

Voor schade, , reparatie of APK,
ga naar  en kies bewust!

Een  moment,
 in het  geen rust!

een beurt
Ben van Eck

afspraak op ieder
zelfs café hebben zijn handjes

Ben van Eck Auto's
Leuthsestraat 19a
6575 JD Persingen/ Wercheren
06-50602577/ 024-6841896
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Het rumoer over de geluidsoverlast van het 
carillon ligt definitief achter ons. 
De gemoederen zijn tot kalmte gekomen en 
de kou is uit de lucht.

Vijftig jaar geleden kreeg de Bartholomaeus 
Parochie drie nieuwe klokken.De oude klokken 
waren tijdens de Duitse bezetting geroofd. 
De klokken waren nog afkomstig van Jacobus 
Sieben, de eerste pastoor ná de reformatie.

De grote klok ontving de naam Jacobus, de 
middenklok werd naar Willibrordus vernoemd 
en de kleinste klok ontving de naam 
Bartholomaeus.

Alle luidklokken werden van opschriften 
voorzien. Voor de Bartholomaeusklok gebruikte 
men als randschrift: 

”de levenden roep ik ter kerke, 
met droeve stem kondig ik de uitvaarten aan, 
mijn waarschuwende stem laat ik horen bij rampen 
en met jubelklanken begeleid ik de feesten.”

Vooral de jubelklanken horen wij natuurlijk 
graag. De bewoners rondom de kerk hebben 
toen niet geklaagd in verband met eventuele 
geluidsoverlast en Maurits en Manus waren 
nog niet van de partij.

Albert de Witt 

De luidklokken van de 
Bartholomaeus Parochie

 
 

 

Zonder kerkbanken… 

Ook jubelklanken! 
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