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Boerenbruidspaar 2018: 
Toon en Neeltje de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In november 2017 stuurde manlief Toon mij vanaf zijn werk een appje. Hij was benaderd met 
de vraag of we Boerenbruidspaar 2018 wilden zijn. En of we snel wilden beslissen want alles 
moest voor de Kerst geregeld zijn…. 
Nou daar hoefden we niet lang over na te denken. Dat wilden we wel. Zeker toen ook de 
kinderen inclusief de bijbehorende aangeduwden vol enthousiasme gelijk de meest wilde 
plannen begonnen te bedenken. 
Ik besefte dat er een heleboel georganiseerd moest worden. Maar wat je leuk vindt kost geen 
moeite, bedacht ik me. En dat was ook zo, bleek later. We kregen hulp van de Boerenbruiloft 
Commissie: Jürgen Op den Camp, Noud van Hecke en René van Steen. En die werden weer 
geholpen door onze dochter Emma en mijn vriendinnen Karin en Jet. Ze hebben heel veel werk 
verzet, terwijl wij niets mochten doen. We moesten ‘het over ons heen laten komen.’ Dat 
hebben we toen maar gedaan. 
 

En wat een fantastische dag was het! Met een gouden 
randje, want we waren ook nog eens bijna 40 jaar 
getrouwd.  
We werden opgehaald met de mooie ‘Lelijke Eend’ van 
Paul de Wijze. En dat is niet niks als je beseft dat ditzelfde 
autootje soms ook ingezet wordt om Sinterklaas bij gebrek 
aan een paard in het dorp in te halen.  
Na een kort, schommelend ritje kwamen we aan bij Sous 
les Eglises. Daar wachtte ons een heerlijk ontvangst door 
de Boerenkapel ‘KNAgalm’ en het Boerenhof. Het terras 
was op boeren wijze schitterend versierd en iedereen had 
zich in de beste zondagse boerenkleding gestoken. Het 
zag er fantastisch uit.  

 
 
 

 

  



 

 
45 

 

  



 

 
46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rondgang door het dorp achter de KNAgalm bracht ons uiteindelijk bij Hotel Spijker. De 
ceremonie en het feest ‘daar’ waren “fantastisch” (woorden van mijn Toon).  
Voordat we in de onecht werden verbonden, onthulden onze kinderen spits en vol humor 
bijzonderheden uit onze leventjes.  Allerlei attributen, die ik al weken kwijt was en die daar plots 
tevoorschijn kwamen, vormden steeds de aanleiding voor een hilarische anekdote. Ik voelde 
me heel trots op hen!  
 
Het onverwachte hoogtepunt was het optreden van Bisschop Monseigneur Hilarius, die ons 
namens de kerk op komische wijze in de onecht verbond. Wat een humor heeft die man. 
Binnen no time viel het hele publiek van de stoel af van het lachen en ik moet toegeven dat ik 
het zelf ook niet helemaal droog hield. 
 
Na de smaakvolle doch voedzame boerenmaaltijd en na het zingen van Brabantse 
boerenliederen als  ‘Het gat van Jan Thijssen’, verplaatsten we ons naar het cafégedeelte voor 
de receptie. Vele bekende en onbekende Bekenaren en Bekenezen bleken begaan te zijn met 
ons lot en verrasten ons met gepaste, originele boerencadeaus: boerenkolen, traditionele 
flessen advocaat en al dan niet  kakelverse eieren. Heerlijk! 
De fameuze Herendansgarde ‘De Beekse Heerlijckheden’ was er ook en voerde een niet 
onverdienstelijk dansje op.  
 
Uiteindelijk zijn we met ons gezin, familieleden, vrienden en dorpsgenoten tot in de kleine 
uurtjes blijven genieten van het heerlijke feest. 
 
We zullen nog lang met veel plezier op deze dag terugkijken. De boerenbruiloft is een prachtige 
traditie. Het is Carnaval zoals Carnaval bedoeld is. We wensen het nieuwe boerenbruidspaar 
een geweldige dag toe! 
 
Boerenbruid Neeltje (ook namens Boerenbruidegom Toon). 
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Boerenbruiloft 2019 
  
 
Elk jaar mogen wij aan u, geachte lezer,  

het boerenbruidspaar voorstellen. 

En dit jaar hebben we weer een mooi stel gevonden in: 

Sascha en Hyke Merkus 
 

Het is een prachtig paar dat zijn wortels diep in Beek en zijn verenigingsleven heeft geworteld. 

Ons boerenbruidspaar bakt ze geregeld erg bruin, waarbij onze kerel natuurlijk voor de 
hartigheid zorgt en ons meiske het zoet levert.  

In het dagelijks leven doen zij dit samen in het ‘Hoogstraatje’ te Nijmegen. 

Daar kunnen de stadse lui (maar ook wij van het platteland natuurlijk) terecht voor allerlei 
lekkernijen en  heerlijkheden die aan het knappe koppie van Hyke zijn ontsproten.  

Sascha zorgt ondertussen voor allerhande ondersteuning. Ook hier geldt: achter een sterke 
vrouw staat een sterke man en vice versa.  

Verder is ons boerenbruidspaar groot aanhanger van de bourgondische levensstijl. 

Hun spaarzame vrije uurtjes vullen ze graag met de warmte en gezelligheid van het gezin en 
hun vrienden. 

Maar in de vrije tijd is er nog ruimte voor hardlopen tot “hard” carnaval vieren. 

Onze boerenvent Sascha is een van de handige (en dat is zeldzaam binnen die club) krachten 
binnen de Cavalieren. Hier verzet hij (in alle stilte en bescheidenheid) bergen werk, waar wij 
allemaal graag mee pronken. En na het harde werk wordt er onder het genot van een lekker 

biertje, tot in de late uurtjes gefeest. 

Als ons grietje Hyke niet bij haar manneke is, viert zij graag Carnaval met haar ELF-jes. Deze 
groep prachtige dames ziet u met enige regelmaat op de vele feestjes die onze streek rijk is. 

Menig mannenhart laten zij dan sneller kloppen. 
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Naast Carnaval heeft ons boerenpaar nog vele gezamenlijke hobby’s, variërend van lekker uit 
eten bij Johnnie Boer tot heerlijk relaxen met een goed glas whisky.  

Dit laatste heeft geleid tot een van de hoogtepunten van de heren van ZAAL (commissie). Zij 
worden namelijk jaarlijks op de day-after van de 11e/11e welkom geheten bij ons boerenpaar 

voor een heerlijk ontbijt en een niet te versmaden whisky- en jeneverproeverij. Tja, ook voor de 
jongens geldt natuurlijk: na inspanning komt ontspanning.  

Ons boerenbruidspaar en haar familie staan bekend als hele lieve, vrolijke, humoristische 
mensen, waar menig gezellige en onvergetelijke avond mee kan worden doorgebracht. Vanuit 

hun ruime vriendengroep komen dan ook al de nodige anekdotes los. 

Hoe dit stel elkaar heeft ontmoet, zullen de onvolprezen ambtenaren van de burgerlijke stand, 
René & Noud, u wel duidelijk maken. 

Beide heren hebben hun sporen als ambtenaar in het verleden reeds verdiend. Hierbij met elk 
zijn eigen humorvolle zienswijze op het leven en de gebeurtenissen in ons pittoreske dorpje.  

Dit jaar hebben ze hun krachten gebundeld. En wij weten zeker dat 1 + 1 = 3 hier geheel 
opgaat. Het belooft een dolle bruiloft te worden, die om 14:30 uur op 23 februari 2019 wordt 

gehouden in vanouds ‘Herberg’ ’t Spijker in Beek. 

Aansluitend is er een receptie en feest in ’Schuur‘ Jansen.Deze start om circa 17:30 uur en 
gaat door tot in de kleine uurtjes. 

U bent allen van harte welkom. 
Uw Boerenbruiloftscommissie der Cavalieren 
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Onze vereniging ‘CV de Cavalieren’ begint al aardig op leeftijd te geraken. Gelukkig wel, want 
er wordt in Beek nog met veel enthousiasme Carnaval gevierd. De naam Cavalieren is wel een 
oudje en ontstond rond de overgang van de 19e naar de 20 eeuw. De leden van dat clubje 
waren destijds echt ‘toffe’ jongens. Zij haalden toen met gemak de landelijke pers, een 
bijzonderheid. Tegenwoordig zou dergelijk gedrag op ‘twitter’ en ‘facebook’ rondzingen en als 
normaal worden beschouwd. 
 
Die eeuwenlange bekendheid verdient daarom een goed herkenningsteken, temeer daar een 
voorstel voor het Ubbergse gemeentewapen, een fraaie gouden roos, ook in de 19e eeuw 
(1864) door de Ubbergse gemeenteraad werd afgedwongen. 
 
Een duik in de geschiedenis leverde de oude familiewapens van de Heren van Ubbergen op en 
na een blik in een boek over heraldiek kon ik er met enige fantasie en overschrijding van de 
daarvoor gestelde normen een fraai herkenningsteken samenstellen. 
 

 

 

 

 

 

 
In 1969 sierde het de wand achter de ‘Raad van Elf’ tafel in de Vluchtheuvel. Omdat mooie 
kunstwerk te maken wist ik mijn oud-buurman Theo Elfrink te strikken. Het werd een klusje van 
een uur of vijf met ondersteuning van Camus, een frans cognacje. Mijn bijdrage in het werk 
beperkte zich tot vlakvulling en af en toe een nipje. 
 
Van het kunstwerk heb ik dia’s gemaakt en heb die later omgezet in digitale bestanden. 
De dia’s gaven al de mogelijkheid om het beeld te projecteren en over te tekenen op de 
papierrol waarop de proclamatie werd geschilderd en geschreven. Dat was een klusje dat 
behoorlijk wat uurtjes in beslag nam. Hiervoor vormden mijn vrouw Jeanne en ik een hecht 
team. We hebben samen zo’n 15 jaar de Prinsen van proclamaties voorzien. 
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De laatste handgemaakte is in het bezit van Oud-Prins Stanley de Goeij en met het oog op de 
toekomst heb ik hiervan in Photoshop een digitale versie gemaakt. Na Stanley (2009) is het 
een kwestie van invullen en printen geworden. Het wapenschild is mede dankzij de 
digitalisering nu eenvoudig te reproduceren. 
 
Oud-Prins Lodewijk I 
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Niet erg toch? 
 

 

Sommige dingen veranderen zonder dat het echt erg is. Een jaar of 30 geleden bijvoorbeeld, 
kwam de pastoor steevast van elders en waren de schutterskoningen en de prinsen carnaval 
zonder uitzondering geboren en getogen in Beek. Anno 2019 is dat anders. De pastoor, Henk 
Jansen, is een echte Bekenees terwijl de koning van schutterij BUB alsmede de prins der 
Cavalieren elders wonen. 

Zoals gezegd is dat niet echt erg. Schutterskoning Jonnie Janssen komt dan weliswaar uit 
Millingen, maar hij voelt zich hier zo thuis dat hij voor zijn Rosita tijdens de kermis in de 
danstent  op de knieën ging en haar ten huwelijk vroeg. Ze zei: “ ja” en dat verbaasde mij niks.  

Prins der Cavalieren is momenteel Mark Huilmand. Hij woont tegenwoordig boven de grote 
rivieren, maar stamt uit een Beekse familie van erkende lolbroeken. Diens opa Guus speelde in 
een grijs verleden al toneel in De Vluchtheuvel en als hij opkwam dan schoten de broeders van 
Kalorama – die zaten op de eerste rij –  spontaan in de lach. Beetje het Toon Hermans-effect. 

Verbindende factor in dit geheel is John Reijmers, die in 1995 als Prins John de Flierefluiter 
over de Heksenketel regeerde en wiens naam De Flierefluiter, zo beweren althans boze 
tongen, ontleend was aan zijn beroep deurwaarder.  Want als John ergens kwam 
deurwaarderen dan kon je doorgaans naar je centen flierefluiten. John, ook oud-president van 
de Cavalieren en dientengevolge logischerwijs met de Dominicaanse REPUBLIEK als favoriete 
vakantiebestemming,  is namelijk beschermheer van schutterij BUB geworden. John volgt 
hiermee oud-burgemeester Maurits Schneemann als beschermheer op, die recent naar de stad 
is verhuisd. 

Wat ook veranderde zonder dat het erg is, is de dansgarde. Waar Desiree de Wijze ooit een 
aantal Beekse dames  tijdens de pronkzitting het podium opjoeg voor een wervelende dans, 
doet ze dat tegenwoordig met een aantal mannen onder de naam de Beekse Heerlijckheden. Ik 
lees op de website van de Cavalieren dat het om een zeventiental jonge, maar ook oudere 
mannen gaat, maar verdomd, ik kan die jonge mannen maar niet ontdekken. Daarom niet 
getreurd: de garde danst als een nieuwe, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ze na een 
optreden wat langer tijd nodig hebben om te recupereren dan de dames destijds. Zo 
beschouwd, maar goed dat Cees geen bakker meer is; het dorp zou honger moeten lijden op 
maandag. 

Het ziet er dus goed uit voor de komende Carnaval. Veel plezier en een driewerf alaaf, 

 

Thed Maas 
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