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Het snijden begint op donderdag, koken op vrijdag 
en op de zaterdagmorgen staat alles dan gereed.
Totaal 1200 liter van deze heerlijke soep voor de 
bewoners van Kalorama en de Cavalieren.
Voor het keukenteam van dienst een behoorlijke 
klus, waarbij gezegd dient te worden dat Jan 
Willem Arts (inmiddels oud-Bekenaar) als dirigent 
de hele nacht door werkt omdat zijn hart nog steeds 
voor Beek klopt.
Op de zaterdagmorgen, , is 
het aan de Cavalieren om 850 liter van dit edele 
vocht aan de dorpsgenoten te slijten. Een 
behoorlijke opgave. Er rijdt een aantal busjes, er 
wordt een kraampje gebouwd en er is een 
behoorlijk aantal vrijwilligers op de been. Verder 
blijkt het een kunst om ook echt 850 liter te 
verkopen. Door het afkoelen dikt de soep in en 
zoals de fotograaf ontdekte, blijken er ook mee-
etertjes te zijn.
Verder is er ook ieder jaar het probleem dat er een 
tekort is. Gezien de capaciteit van de keuken en de 
hoeveelheid gamellen, die de Cavalieren bij 2 
bedrijven huren, is de huidige hoeveelheid die 
gemaakt wordt het maximum. Ondanks dat jaarlijks 
de verkooproutes wisselen kan het dus voorkomen 
dat we uitverkocht zijn terwijl u zich had verheugd 
op een lekkere kop soep;  hiervoor onze excuses.
Het leukste werk volgt altijd tot slot. De keuken en 
de gamellen verdienen een schoonmaakbeurt. 
Daarna is de  jaarlijkse actie  weer voorbij.
Hopelijk heeft u ook dit jaar weer kunnen genieten 
van de erwtensoep. 

Tot slot dank aan allen die deze soepactie jaarlijks 
mogelijk maken: de directie van Kalorama, het 
keukenteam, de vrijwilligers, de kopers en 
natuurlijk dirigent Jan Willem.

dit jaar 17 januari 2009

Birgit Cremers kan om de andere John ook lachen! Volgens Truus de Witt is ingedikte soep zwaar.

Voor het eerst in beeld: “de mee-etertjes”. Lekker hè!

E Prwtensoep artner, kinderarbeid.
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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!
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Net zoals alle voorgaande jaren is er ook in de 
Jongerensoos GSJ weer een boel te doen 
met de Carnaval.

Vorig jaar is de zondagavond een groot 
succes geweest. Met Jeugdprins Vincent en 
zijn pages Elize en Renske was de avond 
helemaal af! DJ Jixx was er om de pannen 
van het dak te swingen met zijn carnavalshits.

Ook Prins Arend is langs geweest en heeft de 
bloemetjes buiten gezet. We vragen ons af of 
de nieuwe Prins net zo goed kan limbodansen 
als de Jeugdprins van het afgelopen jaar? Dus 
bij deze is Prins Stanley De Goeie foute van 
harte uitgenodigd om een potje te komen 
limbodansen. En natuurlijk ook de Jeugdprins 
met zijn pages zijn van harte welkom om de 
heupen goed los te gooien!

 

 

Voor de echte jongeren onder ons is ook deze keer GSJ weer geopend op de zondagavond.
Van 19.30 tot 22.00 uur  zijn er weer een hoop carnavalskrakers te horen en kan het feest niet op!
De soos is geopend voor de kids vanaf groep 5 tot ……!

Niet alleen de zondag is er wat te doen in GSJ, maar met de kroegentocht is er weer volop feest!
We willen het weer net zo gezellig en swingend maken als vorig jaar! Zorg er dus voor dat je er weer bij 
bent!
We zien jullie dan vanzelf aankomen met de vrachtwagen en dan gaan we er weer een gezellig en 
swingend uurtje van maken.

Voor Prins Stanley de Goeije foute en de nieuwe Jeugdprins:
3 maal ALAAF!!

Carnaval @ GSJ
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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
 

 

 
 

 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 van 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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Van het Boerenbruidspaar 2008,  

Marcel en Christel Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg willen wij iedereen, maar in het bijzonder onze boerenhofhouding, onze 
ceremoniemeesters Jürgen & Erik en hoffotograaf Willy, bedanken voor de onvergetelijke 
dag, die wij tijdens onze boerenbruiloft 2008 hebben mogen beleven. 
  
Na de ceremonie, die wederom op onnavolgbare wijze door de ambtenaar van de 
Burgerlijke Boerenstand, Willie’s d’n Wasboas en Gerard de Boer(enkapel) aan elkaar 
werd gepraat, is er die dag samen met vele anderen (uit Beek en omgeving) een aardig 
feestje gebouwd ……                                                                                                                                   
 
Door de inzet van velen is dit voor ons een schitterende dag geworden, waar wij met veel 
plezier en warme gevoelens op terugkijken. En wanneer wij er de foto’s van die dag op 
naslaan, blijkt dat wij niet de enigen zijn geweest, die van die dag genoten hebben. 
 
Wij wensen hierbij dan ook het nieuwe boerenbruidspaar minstens net zo veel plezier 
tijdens de komende boerenbruiloft! 
Marcel en Christel Peters  
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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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Tijdens de Pronkzitting van 2 februari 2008 werd Wim 
Oosterhout in het zonnetje gezet. Hij werd benoemd tot “De 
Grutste Cavalier”.
Wim is in Beek een bekende persoonlijkheid. Ruim 27 jaar 
was hij lid van de vrijwillige brandweer, waarvan 14 jaar als 
commandant. Kennelijk was een goede opvolger moeilijk te 
vinden, want nu doen we het zonder een Ubbergse 
commandant. 
Was er niets te blussen, dan was de muziek zijn grote liefde. 
Zijn machtige en mooie stem is inmiddels al 40 jaar te 
beluisteren bij het Cavalierenkoor “de Hofbrouwers”. In de 
grote Bartholomaeuskerk klinkt zijn stem al 20 jaar in het 
gemengd kerkkoor en bij de Cavalieren bezorgt hij de 
Pronkzitting en de Prinsenproclamatie een stijlvolle opening 
met een gezongen Ubbergs Volkslied.
Een groot aantal jaren is Wim vrijwilliger geweest bij de 
plaatselijke VVV (Vereniging Toerisme Ubbergen). Bij de 
grote projecten van deze vereniging, zoals “het Wasvrouwtje” 
en “de Fontein”, heeft men dankbaar gebruik gemaakt van zijn 
inzet. De technische ervaring die hij beroepshalve had 
opgedaan bij de gemeente Ubbergen, bij de afdeling Weg en 
Werken, kwam daar goed van pas.
Onder het motto: “Mensen verdraagt elkaar”, was Wim in het 
seizoen 1985-1986 een succesvol Prins der Cavalieren, 
waarna hij de kans greep te promoveren tot wagenbouwer bij 
de Oud-Prinsen. 
Al met al een terechte keuze om Wim eens extra in het 
zonnetje te zetten.

2008

De heer
Wim Oosterhout

DE GRUTSTE CAVALIER

(Foto: Willy Bos)

 

Ubbergen 
hoog 

Ubergen laag… 
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Tel: 0487-516566 / 06-26852199        Fax: 0487-515404
Of kijkt op: www.stucadoorsbedrijfarnts.nl
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Onze wagenbouwers in nood!!!
Onze wagenbouwers hebben geen 
onderkomen.
Al enige jaren moeten ze in weer en 
wind aan onze wagen werken.
Dit is een noodkreet! Onder deze 
omstandigheden aan zo'n wagen 
werken is echt geen pretje.

Niet alleen onze bouwers worstelen 
m e t  d i t  p r o b l e e m .  O o k  d e  
zusterverenigingen van de omliggende 
kerkdorpen weten zich geen raad.

Geschikte gebouwen, waarin onderdak 
gevonden kan worden zijn er niet. 
Vooral bij ons in Beek is het een ramp. 
In de afgelopen jaren zijn de laatste 
on de rn em inge n  u i t  o ns  d orp  
vertrokken en verkast naar elders.

Geachte lezer. Ze vragen om hulp. Uw 
hulp.

De redactie.

De carnavalswagen in een loods in Nütterden waar de 
Cavalieren tijdelijk mochten bouwen. Dus om te bouwen 
moeten ze zelfs uitwijken naar Duitsland

Ook heeft de carnavalswagen 
een groot deel van het jaar 
noodgedwongen bu i ten  
gestaan. Er is gewoon geen 
ruimte om te stallen en te 
bouwen.
Voorheen stond de wagen in 
een loods van Groothuijse. 
Deze heeft plaats moeten 
maken voor woningbouw. Op 
de foto hiernaast de oude 
loods van Groothuijse.

(Foto: van website www.groothuijse.net)

(Foto’s: Ferdinand Tissen)

 

Zullen wij ook meedoen 
met de Rozen-

Maondagoptocht? 

Dan moet je 
wel 

bouwruimte 
hebben. 



50  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Architecten en Ingenieurs
Bouwtraditie sedert 11 . 11 . 1111 !

Wij wensen Prins Stanley de Goeije foute
en al zijn onderdanen

een Prettig Carnaval 2009

St. Annastraat 16, 6524 GB Nijmegen  Tel. 024 - 323 4964

Smits & Orval

 



51  

Beste Zotten en Zottinnen,

Sinds een aantal jaren is de  vaste prik in het Beekse Carnaval.
In haar korte bestaan heeft deze avond al veel naam gemaakt onder de carnavalsvierders.

De Cavalieren willen samen met Martijn van Sous les Eglises op deze avond een feest presenteren
dat altijd net iets anders is dan de andere feesten. 

Een beetje vrijer, een beetje ondeugender, een beetje meer uit de ban springend. 

Vandaar dat deze avond ook aan het begin van de Carnaval is gepland. 
Alle krachten zitten nog in lichaam en geest.

Voor dit jaar staat het  gepland.

Op deze avond hebben wij o.a. een  die voor fantastische muziek gaat zorgen.

Pjotr-avond

Goeije Foute Feest

Mystery Guest

Pjotr-avond
Donderdag 19 februari 2009

Daarnaast is er de .

Hierbij veilen wij de meest fantastische diensten/prijzen volgens het systeem van de welbekende wildbingo.
 Hierbij kan iedereen voor een klein bedrag een speelkaart kopen. Tijdens het bingo komen deze kaarten een voor een te 

vervallen. Wie over blijft is de winnaar en gaat gegarandeerd als een gelukkige Carnavallist naar huis of welke 
bestemming dan ook.

Tot dan,

De Pjotr-commissie

Veiling van Diensten Nieuwe Stijl

Dus voor spetterende muziek en mooie prijzen moet je donderdag 19 februari a.s. weer gewoon in Sous zijn.

Uiteraard is de dresscode: Campingsmoking. 

 



51  

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.  
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SPECIALIST FIETSVERHUURIN 

Wij tra
nsporteren door de gehele Benelux

El Campo
SPORTIEVE EVENEMENTEN

Erlecomseweg 3, 6577 JA Erlecom
Telefoon 024 - 684 3547  www.benmey.nl

 
 

   

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG  12.00 - 18.30
DINSDAG T/M VRIJDAG
                     9.00 - 18.30
ZATERDAG     9.00 - 16.00

HAUPTSTRAßE 67A
47559 WYLER

TEL. 0049-2826-918800
FAX 0049-2826-918820

MOBIEL 0049-170-9225070

Uw reis boeken in Duitsland kan
een stuk  zijn,

mede dankzij ons 
computer programma

en de hoge kinderkortingen.

voordeliger
prijs/vergelijk

E-mail: info@wyler.de
Internet: www.wyler.de

 
 

Kapsalon voor modern

kapwerk voor

hem en haar

“Jacqueline”
Plataanstraat 7

Beek tel. 024-6843446
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Wanneer dingen in je leven haast teveel voor je worden, wanneer 24 uur in 1 dag voor jou niet genoeg 
zijn, denk dan aan dit verhaal van de mayonaisepot en het bier.

Op ‘n dag stond de leraar voor zijn klas. Er stonden allerlei dingen op zijn bureau.

Toen de les begon, pakte hij zonder woorden een grote, lege mayonaisepot en deed hem vol met 
golfballetjes. Toen de pot tot de rand gevuld was, vroeg hij aan de kinderen of de pot vol was. Ze 
zeiden: “ja.”

Vervolgens pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes, en goot die vervolgens uit in de pot. 
Hij schudde de pot een beetje heen en weer, en de kiezelsteentjes vulden de ruimtes tussen de 
golfballen op. Opnieuw vroeg hij aan de leerlingen of de pot vol was. Ze beaamden het.

Nu pakte de leraar een doos met zand, goot deze uit in de pot. Natuurlijk vulde het zand alles verder 
op. En weer vroeg hij aan de leerlingen of de pot vol was. En weer zeiden ze: “ja, nu is de pot vol.”

Daarop nam de leraar 2 blikjes bier van het bureau, maakte ze open, en goot ze leeg in de pot! Het bier 
vulde de ruimtes tussen de zandkorrels. De leerlingen moesten lachen.

Toen het weer rustig werd, zei de leraar:

“Deze pot staat voor je leven.

De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in je leven, je familie, je kinderen, je gezondheid, je 
vrienden, je grootste hobby. 
Het zijn dingen die zo belangrijk voor je zijn, dat wanneer al het andere in het leven er niet meer zou 
zijn, maar dit nog wel, je leven nog steeds meer dan genoeg de moeite waard zou zijn.

De kiezelsteentjes zijn de andere dingen die er toe doen, zoals je werk, je huis, je auto.

Het zand is al het andere, de kleine dingen. Wanneer je het zand eerst in de pot doet, is er geen ruimte 
meer voor de kiezelsteentjes en de golfballetjes.
Dit geldt ook voor je leven. Wanneer je de hele dag al je tijd en energie geeft aan de kleine dingen, zul je 
nooit ruimte of tijd hebben voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. 

Let op de dingen die belangrijk zijn voor het geluk in je leven. Speel met je kinderen. Neem de tijd om 
naar een dokter te gaan wanneer je je niet goed voelt. 
Neem je partner mee uit eten. Neem tijd voor ontspanning.
Er zal altijd tijd zijn om je huis te poetsen of om boodschappen te doen. Zorg eerst voor de golfballetjes, 
de dingen die er écht toe doen. Stel je prioriteiten, de rest is zand.”

Toen hij uitgesproken was, bleef het een poosje stil. Even later stak één van de leerlingen zijn hand op. 
Hij vroeg: “waar staat het bier dan voor?”

De leraar glimlachte..: “Ik ben blij dat je dat 
vraagt. Het laat je zien, dat hoe vol je leven 
ook blijkt te zitten: er is altijd ruimte voor een 
paar biertjes..”

De Mayonaisepot en het bier..
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Broederschap Prinsen der Cavalieren
opgericht 2 maart 1974  

          
     

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Pr

insen 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

1994-1995
John Reijmers

WIM 1 

WIM 2 

STEF DE ZWARTE 

HUUB DE MUZIKALE 

JAN 4 

JAN 5 

MARIUS 1

THÉ 3 
 

HENDRIK de Eerste 
 

JOHN DE FLIEREFLUITER 

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.

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 

STANLEY DE GOEIJE FOUTE
2008-2009

Stanley de Goeij  
Of je nu zingt, host of sjanst,

als je met Carnaval maar danst!  
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