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Boerenbruiloft 2017 
 
 
 
 
 
Beste Boeren en Boerinnen, 
  

Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig boerenbruidspaar voor te stellen. 

Onze goede vriend Barry van Eck en zijn lieftallige en schone verloofde Susanne zullen dit jaar 
in de onecht worden verbonden. Beiden zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en gezellige 
festiviteiten die ons dorpje rijk is. 

Barry zorgt er in het dagelijks leven voor dat onze tractoren ‘blieven rijen’. En dat niet alleen. 
Meestal zorgt hij er ook voor dat ze nog wat harder kunnen ook. Je brengt je rammelende kar 
maar naar Wercheren en een dag later komt hij weer spinnend terug. Die hobby voor motoren 
en brommers zat er al vroeg in. Barry kwam vroeger al vaak voorbij scheuren met een snelheid 
die een brommer niet hoort te kennen. 

Zijn liefde voor brommers gaat trouwens wel ver. In menige kroeg vroeg hij in zijn dolle jeugd 
aan de meisjes of ze met hem mee wilden ‘brommerskieken’. Nou, hij heeft wat brommers 
gezien. 

Barry is een nazaat van een beroemde Beekse familie. Deze familie heeft al vele sporen 
nagelaten in het dorp en is voer voor menig smeuïge anekdote. Deze anekdotes bewaren we 
voor de dag zelf. Barry zal naar verwachting tot de Rooie Madonna bidden dat hij gespaard 
blijft.  
Helaas voor hem en mooi voor ons, komen niet alle gebeden uit. 

Ook brengt onze Barry veel tijd door met zijn 
geliefde Susanne. Deze schone meid heeft ook een 
liefde voor brommers. Tenminste dat mogen wij 
aannemen, ze is toch maar met Barry mee wezen 
‘brommerskieken’. Barry z'n hartje ging gelijk harder 
kloppen voor deze Daphne Schippers van de 
polder.  

Het duurde dan ook niet lang of zij deelden de 
bedstede. 

En niet zonder succes, want twee kopietjes van hun ouders zijn uit de liefde voortgekomen. En 
de uitdrukking: ‘die rooie van van Eck’ zal nog een generatie voortduren..  

Onze Suus is oorspronkelijk geboren in Beuningen in de tijd dat dit nog een gezellig klein 
dorpje was. Op jonge leeftijd verhuisde ze naar de stad. Daar getogen, is ze opgegroeid tot een 
moderne, zelfstandige, schone vrouw. Maar gelukkig voor ons waren de dorpse genen niet 
helemaal verdwenen en eenmaal overtuigd van Barry zijn kunnen, volgde onze Suus haar man 
naar het Beekse.  

 

  

Foto : Willy Bos  
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Zoals gezegd is onze Suus een zeer sportief type. Ze heeft ons dorpje verrijkt met activiteiten 
als Boot-camp en nog meer van dat soort energie vragende zaken. Suus houdt wel van een 
spelelement in haar doen en laten. Of dit nu ’s ochtends vroeg is op de fiets of ’s avonds laat 
met een paar kaarten aan de bar. Maar wat ze ook doet, ze doet het altijd met een prachtige 
glimlach en een vrolijk humeur. 

Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en vooral zeer gezellige dag.  
Op zaterdag 18 februari as. zullen zij met een bonte stoet aan familie, vrienden en vriendinnen 
vertrekken richting de boerenschuur van 't Spijker. 
 
Daar zullen zij hartelijk welkom geheten worden door onze ambtenaar in de burgerlijke stand, 
René van Steen, alias Stone. Ja mensen, dit is een nieuwe maar ervaren rot in het vak. In het 
dagelijks leven houdt hij zich o.a. bezig met quizzen. Hier stelt hij u vragen waar u het antwoord 
gewoon niet op weet. Zelfs wij van de commissie hadden er een enkele fout. Met de quizzen is 
René gewend aan een lastig publiek, maar nu wordt hij helemaal voor de leeuwen gegooid. 
Onze verwachtingen zijn hoog. Echter ons vertrouwen ook, dus dat komt helemaal goed. 
  
Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui, zal René ons boerenbruidspaar deze dag in ‘t 
onecht verbinden. Begeleid door wat spraakwater zullen vele anekdotes over ons geliefde stel 
en ons prachtige dorpje worden opgerakeld. Van sommige verhalen was het waarschijnlijk de 
bedoeling dat deze in de vergetelheid der tijden terecht waren gekomen. 

Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer gezellige receptie in de nabij gelegen 
herberg van de familie Jansen. Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier in gezelschap van de vele 
gasten van diverse pluimage lekker met de beentjes van de vloer gaan. 

Uiteraard vinden we het leuk als u ook komt meefeesten. Dus doe eens gek en trek uw sjieke 
boerenkloffie uit de mottenballen en meld u voor wat toegangskaarten voor de bruiloft bij onze 
herbergier Rob 't Spijker. De bruiloft start op 18 februari om 14:30 u in het hotel van de familie 
Jansen. 

Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen. 
Deze start om circa 17:30 u in café Jansen aan de Waterstraat. 

Tot dan!            

Groeten, De Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren 
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Terug naar Holland. Begin jaren dertig van de vorige eeuw was het een hele onderneming. 
Mijn ouders hebben met mij die reis gemaakt. Als kind heb je geen flauw idee waarom je zover 
moest reizen om bij opa en oma te komen. Met de trein vanuit midden Java naar Batavia, met 
de boot naar Marseille in Frankrijk en daarna een lange treinreis naar Nijmegen. Daar bleven 
we een paar jaar. Het was net genoeg om de Waalbrug te zien bouwen en daarna snel naar 
Beek. Het was een reis naar een andere boomsoort: van ‘onder de klapper’ naar ‘onder de 
kastanje’. 
Vreemd zo’n dorpje met zoveel wasbazen, alles gemoedelijk. Kruideniers sjouwden door het 
dorp met de boodschappen. De groenteboer kwam aan de deur net zoals de bakker, de slager 
en de melkboer. De dienstverlening was enorm, want de bakker kwam graag nóg een keer 
langs voor een halfje wit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een luchtfoto uit 1933. Bad Beek centraal naast de villa van notaris Scholten. Links van de 
grote kerk de oude meisjesschool en pastorie. Rechts de kleine Bartholomaeuskerk, het 

kerkhof en Hotel Spijker. 
 
Er was ook een zwembad, gebouwd dankzij wat wij tegenwoordig ‘netwerken’ noemen. 
Strengere winters zorgden ervoor dat  men in de Westerakker kon skiën, schaatsen op de 
gracht aan de Verbindingsweg en met de slee waren de mogelijkheden enorm, bijvoorbeeld: 
vanaf de Ravenberg kwam je met de slee tot het postkantoor aan de Rijksstraatweg; het enige 
gevaar was de tram. Die mogelijkheid was er totdat Koosje van Groothuijse met paard en een 
driehoekige sneeuwschuiver de straatweg ruimde. 
Ook aan cultuur geen gebrek. In het parochiehuis op de Geest kon men terecht voor toneel, 
muziek en er was zelfs een bibliotheek. Van de te lenen boeken kon je geen verkeerde 
gedachten krijgen, want ze waren gekeurd door het bisdom. 
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Kermis aan de Waterstraat en de schutterstent stond bij het café, dat het meeste geld had 
geboden. Optochten met muziek en ruiters te paard en ook na 1938 een ‘eigen volkslied’ en op 
de Sterrenberg een uitzichttoren. 
Een wereldje waar de pastoor, de notaris en de burgemeester de dienst uitmaakten. Zo kon het 
gebeuren dat onze geestelijke leiding via preek, brief en krant het gebruik van het zwembad als 
zeer kwalijk bestempelde. De verbinding met de buitenwereld middels de beide tramlijnen 
verstoorde deze beslotenheid niet. 
Dat werd anders toen met de Tweede Wereldoorlog de buitenwereld zich genadeloos 
aandiende. Er was meer op de wereld dan Beek en die wereld ging aan ons trekken en de 
inwoners van ons dorp reisden mee met de veranderingen. 
Na die oorlog de nieuwe tijd. Er was weer ruimte voor vermaak. Toen in 1961 de Cavalieren 
werden opgericht, was deze vereniging een verhoging van de uitgaansmogelijkheden in Beek. 
Het voorkwam dat er in het ‘buitenland’ Carnaval werd gevierd. Helaas was dat van korte duur 
want overal werd Carnaval gemeengoed. Na de overname van de Kranenburgse Rosenmontag 
door een Beeks comité in 1974 was het geen Beekse optocht meer, maar een feestelijke 
presentatie van de buitenwereld met eigen inbreng onder de naam ‘Rozen-Maôndag’. Een 
geslaagde coupe, want het is nog steeds een reuze feestdag. Verder heeft het ook het 
voordeel dat je ‘s zondags nog naar het ‘buitenland’ in Kleef, Kranenburg of Groesbeek kunt. 
Globalisatie alom. Voor een discotheek moest men al niet in Beek zijn, dus naar het 
‘buitenland’. Voor een kroegentocht is Cuijk tegenwoordig in en voor Carnaval wijkt men al uit 
naar den Bosch. 
Zelfs de Cavalieren weken uit naar Keulen. En in het seizoen vertrekt er wekelijks een busje 
van deze club met globaliserende Cavalieren voor een drankje elders. 
De Cavalieren een reisvereniging? Nog niet, voorlopig passen zij zich aan en globaliseren mee. 
Te veel oog voor het ‘buitenland’ verkleint echter het zicht op de eigen feestvierders. Met 
gevolg, het vijfenvijftigjarig jubileum werd ‘globaal’ gevierd, zonder de eigen leden uit te 
nodigen. 
Met het volgen van het ‘buitenland’ gaat alles in een hogere versnelling. Waarschijnlijk heet dat 
tempo 2.0, maar bij toepassing van de lancering van de Prins mislukte dat. De Prins kwam met 
een kwartier vertraging achter een onbekend Kulturhusgordijn naar voren gesprongen, eigenlijk 
een lancering van -2.0. Gelukkig is het een leuke jonge Prins, want de jeugd heeft de toekomst. 
Op dit laatste punt ligt ook de grote zorg, immers de computerwereld zit al een tijdje op 3.0 en 
4.0 is in aantocht. Bij toenemende snelheid stijgt het aantal beeldjes per seconde en verandert 
ook de geluidskwaliteit enorm. Dat roept een zorgwekkend beeld op van een onder decibellen 
bedolven Dj. Hij krijgt de handjes, die de lucht in moeten, niet te zien. 
Voor de ‘buitenlandse’ gasten wordt het een tevergeefse reis, want het programma is al 
afgelopen tijdens het inleveren van de jas bij de garderobe. 
 
Gelukkig is er de sterrenformatie: DE HERENDANSGARDE in normaal tempo!!!!!!!! 
 
Lodewijk I   
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Interview met Heinz van Benthum 
 
 
 
 
Prins: Heinz van Benthum (1965) 
Seizoen: 2006-2007 
Hoeveelste Prins: 46 
Naam: Heinz de Fernseher 
President: Stanley de Goeij 
Adjudanten: Peter Bijl en Roy van Driel 
Pages: Sanne Flemminks en Anouk Smeenk 
Lijfspreuk: Met de carnaval achter de tv vandaan, we gaan er met z’n allen tegenaan. 
 
Heinz is een echte Bekenees met aan de oosterburen verwante trekjes. Als kleinzoon van Opa 
van Benthum, die de bijnaam ‘de prins’ had, was het logisch dat Heinz eens Prins der 
Cavalieren zou worden. In het seizoen 2006-2007 was het zover. Opa van Benthum had een 
normaal postuur. Vader van Benthum was al een stuk forser, maar Heinz jr. legt het meeste 
gewicht in de schaal. Volgens de publieke opinie heeft hij een vrolijk karakter, maar wel kan hij 
vreselijk zuigen. Soms overschrijdt hij de grens. 
 
De Rozen-Maôndag was het hoogtepunt van de Carnaval voor Heinz. Zelf heeft hij zitting in het 
comité en de samenwerking met Frits Coopmann was hem erg dierbaar. Het overgewicht van 
Heinz was er de oorzaak van dat de prinsenwagen in Kranenburg een klapband kreeg. Dit feit 
sterkte hem in de overtuiging dat hij moest afvallen. Het resultaat is erg zichtbaar. Tijdens de 
zitting had onze Prins vreselijke last van de warmte, maar hij was niet de enige. Het prinsenpak 
kreeg de schuld. 
 
Met veel plezier dacht hij terug aan zijn adjudanten Peter Bijl en Roy van Driel. Onder de 
strakke leiding van president Stanley de Goeij, bijgenaamd Jozef Stalin, en de charmante 
pages Sanne Flemminks en Anouk Smeenk is het een prachtig feest geworden. Wel moet 
Heinz het even kwijt dat, toen Stanley zelf Prins werd, alles mocht. Ik weet niet of deze 
opmerking spontaan is ontstaan of dat het ’t eeuwige zuigen van Heinz hier debet aan is. Heinz 
is niet snel van zijn à propos te brengen, maar toen Roy door zenuwen overmand in de tuin van 
Herman Huilmand moest overgeven, wist Heinz niet waar hij het zoeken moest. 
 
Het liefst beweegt onze Oud-Prins zich tussen de mensen, maar aan het podium heeft hij een 
broertje dood. Heinz had graag aan de zus van zijn vader, tante Mien Huyding, een 
onderscheiding uitgereikt, maar dat is een gepasseerd station. 
Onze Oud-Prins vindt dat de samenwerking tussen de verschillende verenigingen steeds beter 
lukt en op de vraag of hij nog eens heerser over Beek wil worden, tekent zich een grote grijns 
op zijn eerbiedige gelaat af. 
 
Met de conclusie dat we nog lang niet van Heinz af zijn, besluit ik dit interview. 
 
A.P. de Witt 
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Erfelijk belast 
 
 
 
 
Ik ben stiekem toch wel blij dat de titel Prins der Cavalieren ook een beetje erfelijk aan het 
worden is. Want dat geeft toch wel garantie voor lolbroekerij. Neem nu eens de huidige Prins 
Carnaval Niek van het Erve.  Niek der Beeksche Jung heet-ie en meteen  dacht ik terug aan 
zijn opa Wim, die als Prins Wim de tweede in 1987 als 26e Prins der Cavalieren aantrad. Wie 
Wim de Eerste was? Dat was Wim Oosterhout, een jaartje eerder, in 1986. En wie mocht 
denken dat Wim Backhaus in 2004 als Wim de Derde door het leven ging, die zit ernaast. Hij 
noemde zich Wim de Bekenees; had iets met friet te maken geloof ik.  

En in 2013 zwaaide René van het Erve alias Prins René La Bamba – door de familie van het 
Erve overigens hardnekkig La Bimbo genoemd – de scepter over de Heksenketel. Altijd lachen 
met de Van het Ervetjes. 

Het kwam vaker voor dat zonen in de voetsporen van hun vader traden. Wijlen Tinus van der 
Hogen was in 1970 de negende Prins; zijn zoon  Jan-Willem de 50e in 2011. Ook  Jan-Willem 
had de Carnaval met de paplepel ingegoten gekregen.  En Jürgen de Bonenteller (Prins in 
2016) had in zijn vader Jan Op den Camp (in 1991) een waardige voorganger; Roy van Driel 
(in 1998) kende in Frits (Frederik de eerste, 1985) een dorstlustig voorganger.  

En we hoeven niet te vrezen voor de toekomst want er lopen nog genoeg zonen-met-lolbroek-
capaciteiten rond. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar denk eens aan Thomas Sak, die in de 
Duitse grensregio furore maakt als buutreedner en een zoon is van Prins Stephan de Bleker 
(Prins in 1996; woonde toen op de Blekershof). Toon d’n Toeter, Jan de eerste (de 
trommelprins), Paul d’n Euro, Marius de eerste, Thé de eerste, Thé uut de Bergen en vele 
anderen: zij voorzagen deze wereld van kloeke zonen, die met een gulle lach door het leven 
gaan.  

Wie het prinsenlijstje der Cavalieren door deze genealogische bril bekijkt, ziet ook enkele 
gemiste kansen. Prins Knillis de eerste – wijlen bakker Cees Hendriks – was in 1971 de Prins, 
maar diens zoon Ceesje de bakker heeft de verensteek nooit gedragen. Terwijl je met Cees 
ver-schrik-ke-lijk hard kunt lachen en anders met Annemarie wel. Maar het kan nog; misschien 
volgend jaar want Ceesje heeft nu meer tijd en bovendien ook een kloeke zoon. 

En  als  de  Cavalieren   nou  een   keer  
voor   een   Prinses  Carnaval    kiezen,  
dan  wordt   de   vijver   waaruit   gevist  
kan   worden   nog   eens   zo   groot.  
Want behalve zonen, kregen de Prinsen 
natuurlijk  ook  dochters.  En  die weten 
ook wat Carnaval vieren is.  
 
Veel plezier met de Carnaval, alaaf 
Thed Maas  
 

  

Foto : Marcel Vink 
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Jürgen de Bonenteller,  
Oud-Prins der Cavalieren 
             “Pas op je tellen, met Carnaval 
                       is niemand te voorspellen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een juiste beslissing omdat de veiligheid van de carnavalsvierders uiteraard altijd 
voorop moet staan, maar binnen het kabinet werd toch wel een klein traantje weggepinkt. 
Tenslotte is de optocht tijdens de Rozen-Maôndag voor ieder prinsenkabinet het hoogtepunt 
van de Carnaval, waar je lange tijd naar toe leeft. 

Maar al snel bleek dat niet alleen het weer onvoorspelbaar is, maar dat een Prins en 
carnavalsvierders dat ook zijn.   

Als Prins zag ik die ochtend al snel het glas weer halfvol en vertelde spontaan op TV 
Gelderland dat we kansen zagen voor een extra feest. Namelijk de optocht alsnog door laten 
gaan, maar dan tijdens halfvasten. Stiekem werd het Rozen-Maôndagcomité daar mee wel 
voor het blok gezet.  En daarom hierbij nogmaals alle dank aan, en lof voor, het Rozen-
Maôndagcomité. Zij hebben dit fantastisch opgepikt, waardoor carnavalminnend Beek en 
omstreken in maart alsnog hebben kunnen genieten van een optocht met een extra 
carnavalsfeest. 

Dat carnavalsvierders niet te voorspellen zijn bleek ook tijdens de Rozen-Maôndag. Wat was 
het geweldig dat zoveel carnavalisten  zich bij de Mussschenberg hadden verzameld om het 
kabinet een hart onder de riem te steken met het afgelasten van de optocht. De grote stoet 
wandelende mensen naar de feesttent was indrukwekkend om te zien, evenals de ontvangst in 
de buurt van de feesttent. Het voelde voor het kabinet als een ‘gladiatoren-intocht’. Met het 
grandioze feest daarna in de tent is de Rozen-Maôndag toch echt het hoogtepunt van de 
Carnaval geworden voor het kabinet.  

Maar als ik terugkijk, dan denk ik niet alleen aan de Rozen-Maôndag. Dan denk ik aan hoe snel 
dit geweldige seizoen voorbij is gegaan. Een jaar met alleen maar hoogtepunten. Dan denk ik 
aan het druk bezochte en op alle fronten geslaagde jubileumfeest ter ere van het 55-jarig 
bestaan van De Cavalieren. Maar ook aan het weekendje Keulen waar we met de senatoren 
zijn geweest. Een hoogtepunt in de geschiedenis van De Cavalieren, waar eens te meer bleek 
dat ook senatoren niet te voorspellen zijn. Maar mede ook in eigen belang, zal ik daar niet 
verder over uitweiden. Het was een trip die door de deelnemers nooit vergeten zal worden en 
die zeker voor herhaling vatbaar is  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugkijkend op het afgelopen carnavalsseizoen durf ik te 
zeggen dat dit motto overduidelijk klopte. Als eerste denk ik 
dan terug aan het weer met de Rozen-Maôndag. Eens te 
meer bleek dat het weer niet te voorspellen is, ook tijdens de 
Carnaval. 
 
Het was dan ook een enorme domper toen door het Rozen-
Maôndagcomité de begrijpelijke beslissing genomen werd om 
de optocht niet door te laten gaan.  

  
Foto : Willy Bos 
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Ook denk ik terug aan de vragen die aan het begin van het seizoen door de jaarlijkse makers 
van deze geweldige carnavalskrant werden gesteld. Ter ere van het 55-jarig jubileum van De 
Cavalieren werd er een gelimiteerd jubileumboekje samengesteld, waarin er een elftal vragen 
werden gesteld aan de Prinsen van de afgelopen jaren. Die vragen werden ook aan mij 
gesteld, maar ik kon ze uiteraard nog niet allemaal goed beantwoorden.  
 
Nu het seizoen (helaas) voorbij is, heb ik aan het kabinet een aantal van die vragen 
voorgelegd. Hier volgt een aantal antwoorden daarop, die een korte impressie geven van hoe 
wij als kabinet het afgelopen carnavalsjaar hebben beleefd. 
 
Wat was het absolute hoogtepunt? 
Volgens Marcel was dit het gebruikelijke optreden van de Prins bij nacht, op de tafel in zijn rode 
slip! 
Wat was het meest vreemde moment? 
Marcel: die ene keer dat de rode slip verruild was voor een zwarte. 
Lotte: het terugkijken naar foto’s en realiseren wat we allemaal gedaan hebben (en waarom 
waren alle handschoenen en panty’s toch steeds op mysterieuze wijze verdwenen of kapot?) 
Wat was de spectaculairste actie binnen het kabinet? 
Ilse: de snoekduik van de Prins in de feesttent, waar hij een hele mooie zwarte broek aan over 
hield in plaats van een witte. 
Wat was je favoriete plek tijdens de Carnaval? 
Joost: aan de tap of op de dansvloer.  
Wat waren de belangrijkste kwaliteiten van je collega adjudanten/pages? 
John: drinken 2.0, feesten 2.0, ouwehoeren 2.0 ! 
Wat zou je nog een keer over willen doen? 
Voltallig kabinet: alles! Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten waaruit niet te kiezen 
valt. 
 
Maar we gaan stoppen met terugkijken. We richten onze blik weer op de toekomst, iets wat De 
Cavalieren letterlijk en figuurlijk hebben gedaan met de keuze voor Prins Niek der Beeksche 
Jung als mijn opvolger. In mijn ogen een zeer goede keuze en ik hoop dat jullie, 
carnavalminnend Beek, Prins Niek een net zo hartverwarmend en fantastisch jaar bezorgen als 
jullie mij bezorgd hebben. 
 
“Verder wil ik nogmaals mijn lieve gezin en kabinet, en uiteraard hun partners, enorm bedanken 
voor een geweldige tijd. Een tijd om nooit meer te vergeten. Zonder jullie hadden wij er samen 
niet zo’n mooi feest van kunnen maken.  
 
Tot slot wil ik ook jullie, alle carnavalsvierders, nog een keer bedanken en ik wens jullie 
allemaal een heel goed nieuw carnavalsseizoen toe. Ik hoop dat iedereen ook dit jaar weer in 
groten getale bij alle activiteiten aanwezig zal zijn,  
zodat de  Beekse  Carnaval zal blijven bloeien  en  
nooit vergaan!” 
 
Alaaf, 
Oud-Prins Jürgen de Bonenteller  
 

  

Foto : Willy Bos  
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Broederschap der Oud-Prinsen 
De Broederschap der Oud-Prinsen 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard is het altijd fijn als er weer vers bloed bijkomt. Zo hebben wij onlangs Oud-Prins 
Jürgen de Bonenteller mogen verwelkomen in ons midden. En oh’ wat zijn wij daarmee 
verguld. Als u deze woorden leest, is er namelijk heel wat vernieuwends gebeurd binnen de 
BOP(of niet). BOP 2.0 ! 

Broeder Jürgen heeft een hele carrière als actief carnavalsvierder doorlopen, waardoor hij 
meer dan welkom is bij de BOP. Ten eerste was hij Adjudant bij een van de leukste Prinsen 
ooit -rond de eeuwwisseling- en heeft hij echt mogen proeven ‘hoe het is om adjudant te zijn’. 
Vervolgens heeft hij met deze leerschool bij andere, volgende Prinsen, die adjudant-ervaring 
mogen uitbouwen.  

Daarnaast heeft Broeder Jürgen in diverse commissies bij CV de Cavalieren zitting mogen 
hebben. Zo zat hij in de kroegentocht-commissie en was één van de voorvechters van het 
vervroegen van het tijdstip van de heksverbranding op dinsdag van 24.00 uur naar 23.11 uur. 
Daarmee had hij toentertijd een aantal leden van de BOP tegenover zich en nu geldt: if you 
can’t beat them, joint them! (?) 

In diezelfde periode was Jürgen ook penningmeester/bonenteller in het bestuur der 
Cavalieren! Een meer dan welkome ervaring in ons clubje van financiële ‘analfabeten’ (u proeft 
‘m al?). 

Tot slot Is Jürgen dit seizoen in het nieuwe kabinet van Prins Niek der Beeksche Jung 
geïnstalleerd als president. Deze zeer leuke maar zware functie houdt in dat hij degene is die 
ALLES voor het kabinet moet regelen: waarheen gaan we?; chauffeur regelen; welke 
verenigingen bezoeken we en hoe laat gaan we en hoelang en waarom überhaupt?; heeft 
iedereen alles bij zich?; zit de steek los bij de Prins?; wanneer eten we en vooral wat drinken 
we? Kortom, Jürgen  is een soort SUPERSECRETARIS van het kabinet (u proeft ‘m alweer?).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Als Oud-Prins ben ik bijzonder verheugd te 
vernemen dat wij Prins Niek der Beeksche Jung 
volgend seizoen ( 2017-2018) mogen opnemen in 
ons even gezellige als illustere gezelschap: De 
Broederschap der Oud-Prinsen; in de Beekse 
volksmond ook wel de BOP genoemd. En wat is 
het mooi om volgend jaar met 3 generaties Oud-
Prinsen binnen één familie aan een ronde tafel 
over de belangrijke zaken rondom de Carnaval te 
mogen debatteren. Ik kan haast niet wachten! 
Maar @Niek: “geniet eerst van jouw prinsenjaar 
met je geweldige kabinet en vertel ons erover in 
jouw eerste bijeenkomst op de derde kerstdag 
2017!” 
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Enfin, met het komend conclaaf op derde kerstdag (2016) in het vooruitzicht zal waarschijnlijk 
bekend worden gemaakt dat het gehele bestuur aftredend is; er wordt dus een nieuwe 
penningmeester, secretaris en voorzitter gekozen/aangewezen. Omdat ook de BOP meegaat 
met de tijd zal de BOP hun versie 2.0 lanceren op het as. Conclaaf; het nieuwe bestuur zal 
daarom waarschijnlijk bestaan uit: penningmeester: Broeder Jürgen de Bonenteller, immers dit 
moet een makkie zijn voor ‘n ex-penningmeester van een vele malen grotere club; secretaris: 
Broeder Jürgen de Bonenteller: ook vergeleken met zijn huidige status zal deze functie voor 
hem ‘Appeltje Eitje’ zijn. Tot slot wordt er ook een nieuwe voorzitter gezocht: Broeder Jürgen de 
Bonenteller; bij het extrapoleren van al zijn afgelopen en lopende functies binnen de Beekse 
Carnaval een meer dan logische stap, de missing link in zijn carrière. Voorzitter van de 
Broederschap der Oud-Prinsen!! 

Conclusie: Ook Oud-Prinsen gaan met hun tijd mee: BOP 2.0! 

 

NB: Toen ik wakker werd uit bovenstaande droom, besefte ik dat het waarschijnlijk allemaal bij 
hetzelfde blijft. Dan moet u dit artikel maar als niet geschreven beschouwen………………de 
voorzitter zzzzz 

Paul de Wijze 

 
 

Zuidam voor de Zaal 
 
 

 
Een ode aan hen die al in de week 
voor de Carnaval, maar ook in de 
week voor de proclamatie in 
november, druk bezig zijn met het 
ombouwen van de zaal tot een 
heuse Carnavalstempel. Zij die 
daags na het feest vroeg uit de veren 
gaan, voor het schoonmaken van 
diezelfde zaal. Op een tijdstip  

waarop ieder ander zich nog even omdraait in zijn bed. Zij die proosten met echte jenever: 
Zuidam.  
 
Heren, ook dit jaar weer bedankt! 
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Knippen met of zonder 
afspraak

Nieuwe Holleweg 11
024-6842273
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