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Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

BeekdeGekstuh feliciteert de nieuwe Prins! 
 

De 11e van de 11e is altijd een moment van wisselende emoties. Aan de ene kant zijn we dan 
droevig door het feit dat de huidige Prins ons gaat verlaten, maar aan de andere kant zijn we 
verheugd op een nieuwe Prins. Waar een deur sluit, gaat een andere altijd weer open. Hoewel 
ik denk dat dit niet altijd bij Prins La Bamba het geval was. Als hij als laatste om 5 uur ’s nachts 
de tent verliet, kan ik me voorstellen dat de deur thuis gewoon gesloten bleef. Maar dat terzijde. 
Ook wij, de jongens van BDG die sneller oud worden dan volwassen, hebben ons goed 
vermaakt met Prins René la Bamba. De Prins die op het eind van de avond meestal net zo 
onverstaanbaar was als zijn opkomstnummer. Wij van BeekdeGekstuh kunnen het weten want 
wij waren steeds de enigen die dan ook nog aanwezig waren. Aan het eind van de avond werd 
de Prins ook nog wel eens René la Gamba genoemd, omdat hij ongeveer net zoveel vocht 
nodig heeft als een zeedier en zijn gezicht nogal rood uitslaat na een lange dag. 

De nieuwe Prins, Mark de Music Maker 
neemt letterlijk het stokje over, als de oude 
deze tenminste niet kwijt is geraakt. Het lijkt 
me een lastige taak om de Prins van vorig 
jaar te overtreffen. Hij maakt het zichzelf ook 
niet makkelijk door als motto een instrument 
te kiezen dat je met Carnaval eigenlijk alleen 
hoort als er iemand op staat te dansen. Zelfs 
de KNA is niet in het bezit van een piano, 
simpelweg omdat er niemand ‘maarja, ik 
heb geen bananen’ op kan spelen, wat toch 
een beetje het lijflied is geworden van deze 
muziekclub. 

Ik zie het nou ook niet snel gebeuren dat KNA-voorzitter Bart bij het Hekshijsen achter de piano 
gaat zitten en een sentimenteel nummer van Elton John even opleukt tot carnavalskraker, 
waarbij hij dan begeleid zal worden door de rest van het drankorkest. Maar wellicht ligt daar 
een mooie uitdaging voor de trots van Beek op muzikaal gebied. Laten we eerlijk zijn, dat 
bananenlied is toch al een beetje uit de tijd. Ik denk dat de Prins het nog lastig gaat krijgen om 
daar een leuke draai aan te geven. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat het met Prins 
Mark de Music Maker het weer een fantastisch feest zal worden. Mocht het nodig zijn, dan kan 
hij in ieder geval altijd bij ons terecht voor advies. Binnen onze groep hebben wij namelijk een 
aantal entertainers pur sang. Jongens die met weinig middelen (drank even niet meegerekend) 
in werkelijk iedere situatie een complete show op kunnen zetten. Zo heeft Lars tijdens de hele 
optocht in Lent het publiek vermaakt met enkel een sok van zijn vriendin. En dan praat je toch 
over een lastig publiek. En ook Geert-Jan weet met beperkte middelen voor groot vermaak te 
zorgen. Hij introduceerde een compleet nieuw brildesign met geïmproviseerde glazen. Door dit 
speciale ontwerp waren alle ogen op hem gericht. Ik vraag me wel af of hij hier zelf iets van 
gezien heeft. 
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Tijdens het Carnavalsfeest van 2013 hebben wij ons weer goed vermaakt. Met een prachtige 
wagen hebben we meegedaan met de optocht in Lent en de Rozen Maôndagoptocht in Beek 
en dat is bij het publiek niet onopgemerkt gebleven. Ik wil bij deze, namens onze hele groep, 
de toeschouwers bedanken voor alle leuke reacties. Ook wil ik nogmaals Geert Ebbers en 
consorten bedanken voor het beschikbaar stellen van de bouwplaats en het verzorgen van het 
heerlijke ontbijt op maandag. 

Wij wensen de nieuwe Prins ontzettend veel plezier toe het komende carnavalsseizoen en we 
kijken er naar uit om samen met hem en zijn pages een leuke Carnaval te beleven. Wel vind ik 
dat hij zijn prinsenlied niet zo serieus moet nemen. Tijdens de prinsenproclamatie was het zo 
warm in het Kulturhus dat het bier vóór het proosten al verdampt was. Tenminste daar leek het 
in ieder geval op bij een aantal mensen. 

 
 

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Van Schutterij B.U.B 
 
 

Het is bijna zo ver; Prins René La Bamba mag de  
sambaballen weer opbergen, en een nieuwe Prins  
zal Beek en omstreken op de kop gaan zetten.  

De Schutterij en de Cavalieren vieren en hossen al jaren samen tijdens de belangrijkste 
feesten, en ook dit jaar zal dat geen uitzondering zijn. Het jubileumjaar met onze eigen Prins 
John de Feestneus staat nog vers in ons geheugen. 

We kijken dan ook erg uit naar het nieuwe carnavalsseizoen, en wensen alle carnavalsvierders 
100% plezier en gezelligheid!  

Voor de muzikale carnavalsklanten nog één oproep. Onze drumfanfare, tot een paar jaar 
geleden nog vaste gast bij de optochten in Beek en Kranenburg, zou die tradities graag in ere 
herstellen.  

Bent u of kent u zo'n muzikaal aangelegde feestvierder? Zo ja, komt u dan onze gelederen 
versterken?  
Dan drinken we er samen nog eentje op! 

 
Met vriendelijke schuttersgroet, 

 
Drumfanfare B.U.B.  
Erna Lukassen 
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Kindermiddag 2013 
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Ook dit jaar is de redactie weer overstelpt met een enorm aantal stukjes
proza en fotowerk.
Wij hebben getracht deze toevloed in goede banen te leiden en danken de 
verslaggevers en fotografen, maar vooral de amateurschrijvers van harte.
De redactie,
       Michel van Dijk
         René van het Erve 
           Theo Flemminks
             Bart Huilmand
               Peter Jurjus
                 Jeanne van Sluis
                   Ferdinand Tissen
                     Albert de Witt

wenst u een prettige Carnaval ! ! !

      Coverfoto:
   Sandra Albers

Fotografie:
   Henk Baron
     Willy Bos
   Loet van Sluis

Lay-out:
Ferdinand Tissen
   Bart Huilmand

Eindredactie:
  Jeanne van Sluis

Drukwerk:
Harrie Hofmans
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Carnavalsvereniging De Cavalieren 
 
Lees de krant ook online op: 
www.decavalieren.nl 
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