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Het afgelopen seizoensjaar 2012/2013 had weer enkele 
verrassingen voor ons mannenkoor. De nieuwe Prins La 
Bamba is precies 25 jaar later aangetreden dan zijn 
vader, Prins Wim II. Was de lijfspreuk van vader "niet 
praten maar doen", La Bamba wil alles "vieren wat er te 
vieren valt". Als dat geen feestend gezin is! De 
Hofbrouwers waren blij verrast dat er zo dicht bij de 
boom een appel gevallen was en hebben dan ook 
uitgebreid opgetreden tijdens de receptie en op 
uitdrukkelijk verzoek van La Bamba ook tijdens de 
pronkzitting. Het kan goed 10 jaar geleden zijn geweest 
dat onze Beekse vereniging weer eens acte de présence 
kon gaan geven op de pronkzitting tijdens de Carnaval.  
 En dit terwijl we toch een Beeks carnavalskoor zijn! Het publiek wil volgens de Cavalieren een 
flitsend programma, ....en dat betekent snelle optreden een hogere stand van de geluidsknop!? 
Zou het niet leuk zijn als er nog ietwat meer geluisterd wordt, er ruimte is voor meer Beekse 
optredens en wij na elk optreden "Bis bald auf Wiedersehen" met de hele zaal zingen? 
 
Onze oprichter Theo Wiellersen is op 20 mei 2013 op 85-jarige leeftijd overleden. Bij de 
crematieplechtigheid hebben wij op waardige wijze afscheid van hem genomen en enkele van 
zijn lievelingsliedjes gezongen. Hij was meer dan 40 jaar lid. De meesten kennen Thé wel als de 
gipsmeester van de Maartenskliniek, de koster van de kerk of als Kranten-Thé uit de ton. Hij was 
ook Oud-Prins; "Beek zoals het zingt en lacht" was zijn spreuk. 
 

Dit seizoen bestond ook weer uit onze 
optredens voor CV De Blauwe Schuit en de 
sociale avonden in de diverse verpleeghuizen 
in het Nijmeegse. 
Daarnaast hebben we nog enkele gezellige 
avonden verzorgd voor de bewoners in 
Joachim en 't Höfke. Het is een dankbaar 
optreden voor deze mensen, ze genieten 
weer eens en kunnen meezingen! 
Voor de nieuwe lezers, ons koor bestaat uit 
zo'n 15 zangers, enkele gitaristen en twee 
accordeonisten. Onze dirigent heet Geert 
Kummeling. Ons repertoire is in brede zin te  

betitelen als "volksliedjes", Duits/NL/Engels. We repeteren op de dinsdagavond in het Kulturhus 
vanaf 20 uur; een glas nat daarna wordt door velen niet afgeslagen. 
Een aparte belevenis was onze uiteindelijke deelname aan De Dag van het Levenslied in het 
Valkhof te Nijmegen. "Thea Tralala (Sylvia Becker) en de Bekenezen" heette de 
gelegenheidsband. Onder het motto "Krijg jij vierduizend mensen aan het janken" op Moederdag, 
werden artiesten opgeroepen om mee te doen aan de voorrondes. Nou we hebben ze aan het 
janken mogen brengen in het Valkhof, want we zijn de voorronde uitgekomen met de 
publieksprijs! Maar ja, wat wil je ook met meer dan 500 jaar zangervaring....En een leuke tralala. 
 
Mocht u getriggerd zijn om misschien ook lid te worden van ons gezelligheidskoor? U bent van 
harte uitgenodigd om tijdens onze repetities langs te komen, de koffie staat ook voor ú klaar. 
Onze verse secretaris is Fred Smits, tel. (024) 684 27 14. 
 
Ron Bonet, voorzitter 
 
 
 
 
  

Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 
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Stichting Rozen-Maôndag 
 

 
 
Op Carnavalsmaandag zal het in de Beekse ‘Heksenketel’ weer één groot feest worden. 
Vanaf 14.00 uur trekt door het hele dorp de grootste regionale carnavalsoptocht van 
Gelderland: de Rozen-Maôndagoptocht. Live muziek, prachtige praalwagens, schitterend 
uitgedoste loopgroepen, duo’s en individuelen, het is een feest dat je niet mag missen!  
 
De verscheidenheid aan deelnemers is groot, dat blijkt al na een korte blik op het 
deelnemersveld van vorig jaar: Lent, Heumen, Nederasselt, Overasselt, Leuth, Ooij, Millingen, 
Beek, Kranenburg (Dld), Berg en Dal, Nijmegen en veel deelnemers uit Groesbeek trekken 
door de Beekse straten. 
 
We hopen ook dit jaar heel veel verschillende deelnemers te mogen begroeten in de 
Heksenketel! Niet alleen voor het publiek en de deelnemers zelf, ook voor de nieuwe Prins der 
Cavalieren: Prins Marc de Music Maker! Hij gaat van dit carnavalsseizoen een waar feest 
maken met zijn adjudanten  Jan Willem van der Hogen en Paul de Wijze, zijn pages Kiki van 
Driel en Daphne Willemsen en met de kersverse president Marcel Peters. De optocht is ook 
voor hen de climax van een heerlijk carnavalsweekend! 
 
Dat de optocht veel bekijks trekt in de regio is al jaren geen geheim meer; Omroep Gelderland 
komt bijna elk jaar langs om onze optocht live of in samenvatting uit te zenden op televisie en 
radio. Dat is erg leuk, maar niets is leuker dan de optocht live te zien. Of om je in te schrijven 
en zelf mee te doen! 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren
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Nog even wat feitjes over de optocht: 

• Op maandag 3 maart gaat om 14.00 uur onze optocht weer van start! 
• Met alweer de 40e editie van de Rozen-Maôndag in het verschiet kunnen we met trots 

zeggen dat de optocht een rijke historie heeft. De Rozen-Maôndagoptocht is uitgegroeid 
tot de grootste en mooiste regionale carnavalsoptocht van Gelderland. 

• De eerder genoemde verscheidenheid aan dorpen en steden die meedoen aan de 
optocht levert een deelnemersveld op van meer dan 80 inschrijvingen. En we blijven 
groeien!  

• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat op 8 en de 1e prijs is maar liefst € 500,- !  
Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog eens 
2 prijzen. 

• De prijsuitreiking vindt plaats in het epicentrum van de optocht: de Rijksstraatweg ter 
hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. 

• Na afloop kun je blijven hossen en feesten, buiten op straat of in de feesttent. 
• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 

onze website: www.rozenmaondag.nl 
• We zijn er tegenwoordig ook op Facebook. Zo ben je natuurlijk nóg sneller op de 

hoogte! 
• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken deze optocht mede mogelijk. U 

herkent een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage of op het raam! 
 
De Rozen-Maôndagoptocht, het grootste evenement in de gemeente Ubbergen, is prachtig 
voor wagenbouwers en fantastisch voor toeschouwers! 
Maandag 3 maart ben en blijf je in “de Heksenketel” en geniet je samen met de deelnemers, 
het overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en met ons van een heerlijke 
Carnavalsmaandag in Beek-Ubbergen.  
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       

 Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij u tijdens de 40e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 3 maart 2014 !!!!! 

 

Met Carnavaleske Groet         

Stichting Rozen-Maôndag Beek-Ubbergen 
www.rozenmaondag.nl 

 

http://www.rozenmaondag.nl/
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Wij wensen prins Marc de Music Maker 
en al zijn onderdanen 

een prettig carnaval 2014 
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Grutste Cavalier 2013 ; 
Jos Orval 
 
 
Jos Orval werd de 26ste “Grutste Cavalier” en het was  
een voortreffelijke keus. Wanneer je de lange lijst van  
Grutste  Cavalieren  bekijkt,  valt  het  op dat het echt  
mensen van allerlei pluimage zijn. 
 
Beek mag echt wel trots zijn zoveel mensen in haar  
gemeenschap te hebben, die veel voor Beek betekenen  
of betekend hebben. 
 
Jos komt uit de muzikale wereld. Hij bespeelt zijn instrument bij de K.N.A. en is in zijn vrije tijd 
de penningmeester van deze prachtige vereniging. Veel mensen kennen Jos ook van het 
Dweilorkest, waar hij, gekleed in een bruin habijt, een belangrijke muzikale rol vertolkt. 
 
 

De lijst van Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1997 Diny Schoenmakers       2006 Antoon Flintrop  
1989 Margot van Boldrik     1998 De Bouwploeg van BVC’12       2007 Albert de Witt  
1990 Benny Willems      1999 Corrie Wentholt       2008 Wim Oosterhout 
1991 Antoon Wiebe      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen      2009 Janny van der Linden 
1992 Bets Maas-Arts      2001 Annemarie Hendriks       2010 Guus Huilmand  
1993 Ben Geutjes      2002 Loet van Sluis        2011 George Felet  
1994 Theo Maas      2003 Jan Engelen             2012 Els Damhuis-Leenders 
1995 Pastoor W. van Kessel     2004 Wim van den Hof       2013 Jos Orval   
1996 Theo Wiellersen     2005 Albert van Dorst 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Kroegverhalen 
 
 
Vorig jaar heb ik in dit onvolprezen blad enige kroegverhalen geplaatst. De leuke reacties die bij 
mij binnen kwamen hebben mij gestimuleerd er nog een aantal uit mijn archief op te zoeken. 
Natuurlijk sta ik niet in voor de waarheid, maar ik heb zo goed mogelijk de verteller geciteerd. 
 
Albert de Witt 
 
7 april 1983   -   verjaardag Manus Kok  -  verteller Freddie Verheijen 
De Lange Felet (Harry) en Tuit Lamers (Willem) waren zeker geen vrienden van elkaar. De 
oorzaak van hun onderlinge slechte verhouding is mij onbekend, maar toch hadden deze 
bekende dorpsfiguren een onderlinge band. Ze troffen elkaar namelijk op het kerkhof op De 
Geest, waar Harry bezigheden had als doodgraver. Soms werd hij door Tuit vervangen. Op een 
dag dat dit weer eens gebeurde, maakte Tuit van de windsels, die voor het binden van stro-
bossen gebruikt worden, een matje met brede mazen, dat hij ongeveer 30 cm diep begroef op 
de plaats waar Harry het volgende graf zou gaan delven. Wat er daarna gebeurde, kunt u zich 
wel voorstellen. 
 
13 april 1983 - café ’t Gildehuis - Albert de Witt 
De Buikenclub was een vereniging, die zijn domicilie had in het roemruchte café Wienerwald in 
de Smorenhoek. De leden waren geduchte drinkers. Ook chauffeurs en andere gasten sloten 
zich soms aan bij de wekelijkse bijeenkomsten. Er werd weleens voor een goed doel 
gedronken. Dit is onder andere gebeurd om financiële steun te verkrijgen voor het clubhuis van 
B.V.C., het huidige “Groothuis”. Piet Groothuijse, donateur van de Buiken en voorzitter van 
B.V.C., werd uitgedaagd om een laars (glas) gevuld met bier te nuttigen. Dit moest gebeuren 
door de gevulde laars aan de mond te houden en zonder onderbreking deze laars leeg te 
drinken. Bij het slagen van zijn poging zou er duizend gulden aan B.V.C. geschonken worden. 
“Oom Piet”, die alles voor B.V.C. over had, liep als een tijger om de laars, maar ondanks alle 
aanmoedigingen durfde hij geen poging te wagen. Hans Coopmann, een gerenommeerd 
drinker, zette daarop de laars aan zijn mond en volbracht de opdracht. Het gewin kwam in de 
kas van de Buiken, die op hun beurt een betonmolen aan B.V.C. schonken. 
Een drinker van allure was Toon Verploegen. Ook hij werd uitgedaagd om een laars gevuld met 
bier te nuttigen. Toon vond dit een simpele zaak. De laars werd gevuld en de stopwatch 
ingesteld, maar Toon lurkte, terwijl de secondes wegtikten, rustig aan zijn pilsje. Het publiek 
werd rumoerig, maar Toon haastte zich niet. Nadat het biertje de daarvoor bestemde weg had 
afgelegd, werd de laars aan de mond gezet en als een regelmatig stromend riviertje, verdween 
het bier naar de plaats waar ook het kleintje pils heen was gegaan. De omstanders keken 
ademloos toe. Toon zette, na gedane arbeid, de lege laars binnen de afgesproken tijd (3,5 
minuut) op de bar en vroeg aan Marian een pilsje en ging over tot de orde van de dag. 
 
12 juli 1983 - thuis bij de samensteller - Jan de Witt 
Mijn vader, Broer de Witt voor de echte Beeksen, zat in de kerk te wachten op de dingen die 
komen zouden, want zoon Karel zou worden gedoopt, toen hij zich plotseling realiseerde dat er 
een “Peter” in het gevolg ontbrak. Naarstig werd er uitgekeken naar een geschikte kandidaat en 
uiteindelijk werd Gerrit de Jood (dhr. Hendriks) gevraagd zich voor deze functie 
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beschikbaar te stellen. Gelukkig reageerde hij positief. Bij de Eerste Communie van Karel 
bracht Gerrit een paar prachtige schoenen voor zijn petekind mee en nog jarenlang heeft hij 
onze Karel gratis geknipt. 
N.b.: De heer Hendriks had zijn kapperszaak in een van de woningen op het parkeerterrein bij 
de kerk, maar deze zijn al lang geleden gesloopt. 
 
15 september 1983 - ’t Gildehuis -  Piet Cremers 
Een oud-lid van de N.S.B. werd ten grave gedragen. Jan Merkus (de Peut) zei zo terloops 
tegen een paar omstanders: “Het is eigenlijk te gek. Vroeger was hij bij de NSB en nu is hij bij 
De Ondergrondse.” 
N.b.: De NSB was een politieke partij die tijdens de oorlog met Hitler heulde. Bij De 
Ondergrondse zaten de verzetstrijders. 
 
Koos de Haard was in zijn hoedanigheid als brandweerman uitgerukt om een brand te blussen. 
Iedereen was in paniek en rende heen en weer met allerlei huisraad. Ook een Mariabeeld 
zonder hoofd werd naar buiten gedragen. Koos zag alles eens rustig aan en mompelde:”Hoe 
bestaat het, óók Maria verliest haar hoofd.” 
 
22 september 1983 - hotel ’t Spijker - Annie Felet–de Haard 
Piet Zeik (de Haard) was behalve boer ook bleker, zoals zo velen uit ons dorp. Met enige 
roemruchtige collega’s werd het glas geheven bij café De Tol in Ubbergen. Door onbekenden 
werden paard en wagen van Piet Zeik omgekeerd, zodat de hele handel richting Nijmegen 
stond in plaats van naar de veilige thuishaven in Beek. Enige uren later “klom” Piet op de bok 
en zei:”Fort Lies” en kwam wat later in Nijmegen aan. 
 
21 oktober 1983 - café De Witte  - Willy Arts (Willy de Witte) 
Worstje (Wim Jansen) komt binnen bij de Tol en onmiddellijk maakt Chrisje Pijnenburg (Chris 
Arts) van de gelegenheid gebruik om naar Tineke, de vrouw van Worstje, te gaan en haar 
terloops te vragen of Wim jarig is. “Nee, zegt ze, maar waarom vraag je dit?” Worstje 
antwoordt: ”Nou, hij zit al de hele middag in de Tol rondjes weg te geven.” 
 
21 oktober 1983 - café De Witte  - Willem Simons 
Thijs de Haard had een hond te koop. De familie Hendriks (Hendje de Puust) kocht de hond. 
Tonny de Haard was erg aan het dier gehecht. De familie Hendriks vroeg zich af hoe de hond 
genoemd moest worden. “Noem hem maar de Puust,” stotterde Tonny. 
 
13 augustus 1985  - ………….. - Piet Hendriks sr. 
Pension Walburg heeft een rijke historie gehad. In 1969 werd het pand gesloopt. Toen Piet 
Hendriks in 1962 Koning schoot, verscheen hij gedurende de kermisdagen keurig met het 
koningszilver om, op het balkon. Een argeloze toerist, die zag hoe Piet minzaam de officieren 
begroette, vroeg aan een zoon van Moeke van Ommeren of dit de woning van de Koning was. 
“Nee”, kreeg hij als antwoord. “Het pand is van de Schutterij, maar degene die Koning schiet 
verplicht zich wel hier gedurende zijn koningsjaar te wonen.” 
N.b.: Walburg was een hotel waar later diverse gezinnen in woonden. Dit gebouw werd in 1969 
gesloopt. 
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19 april 1983  - Hotel ’t Spijker - Willem Merkus 
Eef Merkus, de aannemer, en Gijs Verwey, de Bleker, gingen regelmatig op zondag met de 
kinderen naar café Hooghof in Berg en Dal, waar ze een aardige borrel wegwerkten. 
Op een zonnige zondagmiddag omstreeks half twee werden de kinderen van Eef ongeduldig, 
toen ze het er voor de zoveelste keer zagen aankomen dat ze de hele middag in het café door 
zouden brengen. 
De oudste dochter van Eef nam een kloek besluit en plakte op de voorruit van de volkswagen 
(model Kever) een groot stuk papier, waarop ze schreef: ”Wij zijn al naar huis.” 
 
Enige uren later arriveerden Eef en Gijs in de Kever, met elk zijn hoofd door een zijraam, in 
Beek. “Tsjonge, tsjonge, tsjonge, eindelijk thuis. Wat hing er een mist.” Inmiddels was het vier 
uur en stond de zon hoog aan de hemel! 
 
 
15 september 1983 - ’t Gildehuis  - Piet Cremers 
Maarten Kersten, de slager, zat te pimpelen bij De Witte toen zijn dochter binnen kwam en om 
zakgeld begon te zeuren. Willem, de kastelein, bood haar de mogelijkheid om het zakgeld zelf 
te verdienen door voor hem boodschappen te doen. 
Maart, die De Lange niet vertrouwde, vroeg aan zijn dochter: ”Weet jij wel waar je naar toe 
moet voor de centen van De Lange?” Zijn dochtertje antwoordde  hierop: ”Ik moet fijne 
vleeswaren halen bij Jan de Witt.” Hierop was de kroeg te klein en had De Lange weer succes. 
 
21 oktober 1983 - café De Witte  - Willy Arts (De Witte) 
Chrisje Pijnenburg en Hendje de Puust waren op de eerste Paasdag bij De Witte. Hend had 
zeven borrels op en wou op weg naar huis. “Je kunt beter over De Geest gaan” adviseerde 
Chrisje, “dan zien die Beeksen niet dat je zat bent.” 
Chrisje liep een eind met Hendje op, maar was weer snel in de kroeg. “Hoe is het met Hend 
gegaan” informeerde een van de bezoekers belangstellend. “Die ligt bij de pastoor over het 
muurtje” antwoordde Chris. “Nu heb ik hem waar ik hem hebben wil.” 
 
05 januari 2014  - café De Witte  - Henk Weyers 
Het bestuur van de Onderlinge Paardenverzekering bestond uit enige belangrijke figuren uit 
onze gemeente. Op een bepaald moment waren het de heren Piet Stappershoef, Gerrit 
Groothuijse en Frans van Haeren, die de dienst uitmaakten. Zij waren natuurlijk op 
democratische wijze in deze functie benoemd. Wanneer er tijdens de vergadering door de 
overige leden vragen werden gesteld, zei Piet”Stap” met luide stem “Heren, heren, wij zijn op 
democratische wijze gekozen, maar ik beslis." 
 
05 januari 2014 - café De Witte  - Freddie Verheijen 
Willem Lamers en Flap Smits gingen na een stevig kroegbezoek huiswaarts. Beide vrijgezellen 
gingen gezamenlijk op weg. Thuis aangekomen werd er stevig aangebeld, maar tot hun 
stomme verbazing deed er niemand open. 
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