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De laatste carnavalsdag zijn er maar een paar 
BDG'ers naar de kroegentocht gegaan omdat 
de meesten het bijna niet meer vol konden 
houden door ons drukke programma, en 
iedereen wilde 's avonds toch graag de 
Carnaval afsluiten in de Linde. Bijgekomen van 
een rustige dag, vertrok iedereen 's avonds toch 
weer naar de Linde om daar nog een keer flink 
te knallen.
Hierna was Carnaval 2008 voorbij, en ineens 
leken er geen vijf dagen voorbij, maar slechts 
vijf minuten, zo snel was de Carnaval verlopen!

Zaterdag 8 november 2008 stond de 
Prinsenproclamatie op het programma; er werd 
afscheid genomen van Prins 'Arend' en werd 
Prins 'Stanley de Goeije foute' verwelkomd als 
nieuwe Prins der Cavalieren.
Bij deze willen we de Cavalieren, Prins Arend, 
en alle andere gezellige Beekse carnavallisten 
bedanken voor de fantastische dagen. We 
hopen dat Carnaval 2009 weer een knallend 
succes wordt en wensen Prins Stanley hier veel 
succes mee!

Stijn Burgers

Namens C.V. Beek De Gekstuh,

(Foto: Willy Bos)

(Foto: Henk Baron)
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Beste carnavallisten,

Zoals u gewend bent van ons, ook dit jaar een 
terugblik op het afgelopen carnavalsseizoen. 
Natuurlijk doen wij ieder jaar mee aan de 
Rozenmaondagoptocht. Na deelname met de kleine 
wagen het jaar ervoor, konden wij weer meedoen met 
een grote wagen. 

En wat voor één, al zeggen we het zelf. In het vorige 
blad hadden we een tipje van de sluier opgelicht, dat 
we een SRV wagen hebben aangeschaft.

Het was echter nog een hele tour om deze vanuit zijn 
oude stalling in het plaatsje Duiven naar Beek te 
transporteren. Nog meer moeite kostte het om een 
goede bouwlocatie te vinden. We mochten de wagen 
in eerste instantie op het terrein van de Reomie 
stallen, maar daar mochten we niet bouwen. Gelukkig 
mocht dit wel bij De Klispoel en konden we daar 
tegelijkertijd gebruik maken van één van hun lege 
kassen om de pop te maken. Hierbij nog onze grote 
dank hiervoor.

Natuurlijk was de wagen verre van gebruiksklaar en 
hebben we er heel wat aan moeten verspijkeren en 
een heel groot gedeelte van de wagen is gestript.

Na het strippen kon het 'pimpen' van de wagen 
beginnen. Binnenin hebben we een aparte 
bestuurderscabine gemaakt, een echt toilet en de 
wanden opnieuw bekleed.

Omdat wij natuurlijk ook te maken hebben met het 
Hollandse weer, konden wij de buitenkant niet bij de 
waterkerskwekerij aflakken. Ook hier hebben wij weer 
mazzel gehad dat wij de wagen naast die van de 
Cavalieren mochten zetten in een loods in Duitsland. 
Hier hebben we ons naar hartelust uitgeleefd op de 
buitenkant.
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Onderstaande definitie van een dorp slaat zeker ook op Beek. 
Misschien een schrale troost voor alle Bekenaren, die erg hun best doen om met het Beekse 

verenigingsleven mee te doen. 
 

Dorp: 
 

Plek waar je na vijf minuten 
geen vreemde meer bent, 

maar na vijftig jaar 
nog steeds een nieuwkomer. 
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Dit jaar hadden wij alleen (en niet alleen wij) de pech 
dat we te maken hadden met de vroegste Carnaval 
ooit. Aangezien wij heel veel tijd hebben moeten 
steken in het opknappen van de wagen zelf, waren wij 
bang dat we deze niet af zouden krijgen. Daarom is 
vanzelf het thema ontstaan met de leus: 

“Wij staan paf, onze wagen is njet af!”

Zo was doelbewust de pop op sommige plekken 'kaal' 
gelaten, hadden we nog 'natte letters' op de wagen en 
liepen we zelf allemaal in schildersjassen. Het 
positieve aan zo'n vroege Carnaval is natuurlijk dat je 
ook vroeg aan de 'zuup' kunt. Wij waren daarom dus 
ook 'Zuuperman' of 'Zuupervrouw'.

Normaal zit het er na de Rozenmaondag voor ons op, 
behalve voor degenen die er zin in hebben, kan er nog 
aan de kroegentocht worden mee gedaan. Dit jaar 
wilden we echter iets meer!! We hadden het idee om 
een 'eigen kroeg' te bouwen. Dat idee hebben we met 
groot succes uit kunnen voeren. Een aantal leden van 
de vereniging heeft twee grote tenten aangeschaft en 
deze ter beschikking gesteld.

Deze hebben we opgebouwd op het parkeerterrein 
aan de Plataanstraat. Onze eigen wagen stond er 
naast voor de muziek en de toiletten stonden er nog 
van de optocht  en in  over leg met  het  
Rozenmaondagcomité mochten we hier gebruik van 
maken. Waarvoor hierbij ook nogmaals onze dank.

Het bier ging hard en voor ons is het een geslaagde 
poging om onze vereniging weer in de 'picture' te 
zetten.

Dit jaar zijn wij natuurlijk ook weer van de partij. Wij 
willen daarom ook Prins Stanley de Goeije foute van 
harte feliciteren met zijn benoeming. Gezamenlijk 
gaan wij er weer een super gezellige Beekse Carnaval 
van maken. Wij wensen iedereen een prettige 
Carnaval toe.

www.magdoordebeugel.nl
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