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PROLOOG 
 

Zowel deskundigen als leken weten dat het normale tientallig stelsel bij 
het Carnaval taboe is. 
Elf viert hoogtij. 
Er zijn weer 11 jaren Cavalieren voorbij en dat betekent dat onze 
vereniging nu 44 jaar bestaat. Wij willen met dit boekje in vogelvlucht 
de laatste 11 jaren met u, lezer, doornemen. 
Het is een vervolg op het boekje ter herinnering van de eerste 33 
jaren. 

 
 
 

“Het doel der Cavalieren 
is onszelf en anderen te plezieren 

Liefde kweken en vergaren 
voor Beek en de Bekenaren.” 

 
 
 

In het carnavalsgebeuren zijn vele zaken niet serieus. Het bovenstaand 
devies is voor de Cavalieren evenwel menens. En zij gaan met iedereen 
in debat, die niet onmiddellijk erkent dat Beek het mooiste dorp op de 
hele wereld is. 
Beek, waar frutselende en tintelende watertjes de stuwwal afdalen. 
Waar u, geachte Bekenaren, meelevend bent met alles wat er gebeurt, 
ondanks de bruisende bureaucratie, die in ons lieve vaderland heerst. 
In de afgelopen 11 jaren hebben fameuze Prinsen de carnavalsfeesten 
geleid en zich niet meer bedronken dan strikt noodzakelijk was. 
Gemakzuchtig zijn de Prinsenkabinetten, de President met zijn Raad 
van Elf en senatoren niet geweest. 
Dit zal u duidelijk worden als de Prinsen, die in dit boekje het hoogste 
woord hebben, u verhalen over de diverse aspecten van het Beekse 
Carnaval. 
Vele Bekenaren hebben ons geholpen en spontaan en gemeenschappelijk 
Carnaval gevierd. U weet hoe moeilijk het soms is om de geest van 
saamhorigheid in deze tijd van individualisme vast en sterk te houden. 
Maar optimisten als wij zijn, gaan we de volgende 11 jaren er weer 
tegenaan. 
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 Prins Hendrik de Eerste met Pages Monique en Chantal van der Linden 

 
 Prins Hendrik de Eerste met Marjolijn Schneemann  
 

1994  Jubileum-Prins Hendrik de Eerste 
 

Blijven lachen! 
 

De redactie van de Cavalierenkrant heeft mij gevraagd een stukje te 
schrijven over het 33-jarig jubileum van onze club, dat gevierd werd in 
het jaar dat ik Prins was, inmiddels elf jaar geleden. Zo beschouwd Pr
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hebben de Cavalieren vier ‘Jubileumprinsen’ gehad: bij het 11-jarig, het 
22-jarig, het 33-jarig en nu bij het 44-jarig bestaan. Dat 33-jarig 
jubileum werd gevierd in het voorlaatste weekend van januari 1994. 
Voor de organisatie van dat feestweekend tekende een feestcommissie 
onder het onvolprezen voorzitterschap van Albert van Dorst. 
We hadden drie avonden uitgetrokken waarop we de Beekse 
gemeenschap en zusterverenigingen uit het Hoog en het Laag mochten 
begroeten. De Carnavalsverenigingen uit het Hoog en het Laag werken 
alweer sinds jaar en dag samen in het Helaho, dat, inderdaad staat 
voor Het Laag en Het Hoog. De verenigingen uit Kekerdom, Leuth, Ooij, 
Beek, Millingen, Groesbeek en Berg en Dal zijn hierbij aangesloten. 
Denk aan de jaarlijkse sleuteloverdracht in het gemeentehuis, waar 
doorgaans zes Dorstlustige Hoogheden hun opwachting bij het 
gemeentebestuur maken om de macht tijdens de dolle drie dagen over 
te nemen. 

  
Terug naar het feest in januari 1994. Dat zijn drie heel gezellige dagen 
geworden, die door de verenigingen werden ingevuld met sketches, 
zang en voordrachten. Zondagochtend was er bovendien een H. mis, 
Albert van Dorst hield een ludieke preek, waardoor in de kerk met 
regelmaat een lach weerklonk. 
Die middag was er een jubileumreceptie. Daaraan voorafgaand werd er 
een plaquette, gemaakt door de plaatselijke kunstenares Marjolijn 
Schneemann met duidelijk herkenbare items over het Beekse carnaval, 
onthuld en aan de Beekse gemeenschap aangeboden. De plaquette 
heeft jaren in het Beekse gemeentehuis gehangen, maar viel daar niet 
echt op. Onze plaatselijke “horecatycoon” Rob (Spijker) Jansen werd 
bereid gevonden om de plaquette in zijn onlangs geopende café Jansen 
aan de Waterstraat te hangen, zodat het kunstwerk ook te 
bewonderen is door die mensen, die niet zo vaak in het gemeentehuis 
komen. 

 
Al met al kijk ik met veel plezier terug op het jaar waarin ik Prins was 
en op de vele jaren waarin ik als lid van de Cavalieren bij het Carnaval 
in ons mooie dorp betrokken ben. Ik spreek de hoop uit dat we daar 
met z’n allen nog vele jaren aan toe mogen voegen en wens alle 
narrinnen en narren veel plezier toe. 

 
Oud-Prins Hendrik de Eerste 
Henk de Witt 
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Last Minute: Piet Huilmand en John Reijmers Pr
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1995  Prins John de Flierefluiter 
 

Mijmeringen van oud-prins John de Flierefluiter! 
 

Onze onvolprezen krantenredactie der Cavalieren heeft mij gevraagd 
ver terug in de tijd te gaan (1994-1995) teneinde enkele 
wetenswaardigheden op papier te zetten. Voorwaar een zware klus! 
Ten eerste werd gevraagd mijn gedachten te laten gaan over de 
Boerenbruiloft, die tijdens mijn regeerperiode plaatsvond. Het was in 
die tijd niet gemakkelijk een boerenbruidspaar te strikken. Rob 
Rasenberg, één van mijn adjudanten nog wel, heeft zich toen 
opgeofferd en was samen met zijn Eliene die dag het stralende 
middelpunt. Sinds die tijd heeft de boerenbruiloft-commissie geen 
probleem gehad een bruidspaar te “scoren”. Carnavalsverenigingen 
buiten ons dorp vinden het maar vreemd dat wij met onze eigen 
partners een boerenbruiloft aangaan. Zijzelf doen dit met een andere 
partner, dan waarmee zij officieel de sponde delen. Ooit hebben ze mij 
om de reden hiervan gevraagd. Ik antwoordde hen dat wij de rest van 
het jaar beoefenden, wat zij op één boerenbruiloft uitspookten. U had 
hun gezichten moeten zien! 
Het moge duidelijk zijn dat de waarheid anders is. Een geintje op z’n 
tijd moet kunnen, nietwaar? 

 
Verder werd mij gevraagd iets te schrijven over de contacten buiten 
onze “Heerlijkheid”. Deze contacten bestonden en bestaan 
hoofdzakelijk met de Carnavalsverenigingen, die onder de vlag van het 
overkoepelende orgaan in onze regio, het “Helaho”, opereren. Dit zijn 
“De Cavalieren” uit Beek, “De Deurzakkers” uit Ooij, “De 
Sokkennummers” uit Leuth, “De Polderschuupers” uit Kekerdom, “De 
Deurdouwers” uit Millingen aan de Rijn, “De Berggeiten” uit Berg en Dal 
en in mindere mate “Net Aecht” uit Groesbeek. 

 
Tijdens mijn Prinsschap waren de onderlinge contacten met de diverse 
Prinsenkabinetten warm en hecht te noemen. Tijdens de verschillende 
recepties en overige feestelijkheden zochten deze Kabinetten elkaar 
regelmatig op om over hun belevenissen te vertellen. 
Ook na mijn Prinsschap heb ik nog regelmatig contact met mijn 
toenmalige lotgenoten. Een mooi voorbeeld van de onderlinge band was, 
wel enkele jaren geleden, tijdens het maken van een statiefoto van alle 
Prinsen uit de regio bij de redactie van “De Gelderlander”. Tientallen 
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Prinsen uit de omgeving maakten daar hun opwachting. De 
Prinsenkabinetten uit het “Helaho” zochten elkaar spontaan op en 
brachten de overige aanwezigen luidruchtig het “Helaho-lied” ten 
gehore. Het zal u niet verbazen dat dit clubje ook als laatste het pand 
verliet. 
Verder valt nog te melden dat “De Cavalieren” nog steeds een prima 
verstandhouding hebben met “De Krünekroane” uit Kranenburg en dat 
wij zo langzamerhand een warme band krijgen met de 
Carnavalsvereniging uit Beneden Leeuwen, die wij regelmatig in 
Duitsland treffen. Die lui zijn net zo gek als wij! Wij hoeven ons niet 
meer eenzaam te voelen. Ik houd u op de hoogte. 

 
Met Carnavaleske groet, 

 
Oud-Prins John de Flierefluiter 
John Reijmers 
 
 
 

 
President John Reijmers tijdens de jubileumreceptie. Op de voorgrond de  
Senatoren Sascha Merkus en Vincent Creemers 
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De Cavalieren gaan verder. 
 

De samenstelling van het bestuur is nogal drastisch gewijzigd. Onze 
nieuwe voorzitter is John Reijmers, die Albert van Dorst is opgevolgd. 
Stephan Sak is de opvolger van Harry Lensen en beheert vanaf nu de 
penningen. Harry heeft ook veel voor de vereniging gedaan, maar 
schijnt nu met zijn Betty reisjes te gaan maken naar verre oorden. Een 
aantal functies blijft hij echter wel vervullen, zoals adviseur van de 
programma-commissie, het verkopen van consumptiebonnen etc. etc. 
Roy van Driel blijft onze onvolprezen secretaris. Peter Bijl, Albert de 
Witt en Marcel Peters vullen het bestuur aan en zo komen wij op zes 
bestuursleden. 

 
Maar u vraagt zich misschien af wie nu de president van onze 
vereniging is. Wel, we hebben een nieuwe. Namelijk Stanley de Goeij, 
die de fakkel heeft overgenomen van John Reijmers. Ook hebben wij 
voor de tweede keer in ons bestaan een Grootvorst, namelijk Albert 
van Dorst. 

 
Behalve bestuursleden bestaat de vereniging uit een senaat van 30 
leden. Hieruit wordt de Raad van Elf samengesteld. De senatoren zijn 
ook vertegenwoordigd in een enorm aantal commissies, die allerlei 
taken vervullen. Daar onze vereniging zuiver seizoenmatig bezig is, 
moeten de werkende leden jaarlijks uit de zomerslaap worden gewekt 
om het Carnaval voor te bereiden. Er bestaat dan ook altijd behoefte 
aan jonge actieve senatoren, die de handen uit de mouwen willen steken 
en tevens gezellig carnaval willen vieren. 

 
Het leek mij een leuk idee om alle namen van de bestuursleden op te 
zoeken, die vanaf 1961 tot heden onze vereniging bestuurd hebben. Ik 
heb mij beperkt tot het dagelijks bestuur. Op de volgende twee 
pagina’s treft u een overzicht aan: 
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Voorzitter periode 1961-2005 
 

Piet van Hasselt   1961-1966 
Gerard Cornielje   1966-1968 
Henk de Bruijn   1968-1969 
Albert van Dorst  1969-1978 
Henk Nieuwenhuis  1978-1984 
Albert van Dorst  1984-2005 
John Reijmers   2005-heden   

    
 
 
 
 
 
 

 
Het bestuur in het jubileumjaar vlnr: Roy van Driel, Peter Bijl, Harry Lensen, 
President John Reijmers, Albert van Dorst en Albert de Witt 
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Vice-voorzitter periode 1961-2005 
 

Gerard Cornielje   1961-1966 
Piet van Vliet   1966-1967 
Albert van Dorst  1968-1969 
Hans Verhagen   1969-1972 
Piet van Vliet   1972-1975 
Henk Nieuwenhuis  1975-1979 
Jan Bongers   1979-1980 

        ?    1981-1983 
Albert van Dorst  1983-1984 
Piet Groothuijse   1984-1988 
Harry Lensen   1988-1994 
Albert de Witt   1994-heden 

 
Secretaris periode 1961-2005 

 
Henk de Bruijn   1961-1968 
Piet van Vliet   1968-1969 
Ad Hoes   1970-1972 
Hans van Berge Henegouwen 1972-1975 
Ad van Ieperen   1975-1977 

        ?    1977-1978 
Wim Poos   1978-1980 
Jan Bongers   1980-1982 
Karel Hermsen   1982-1983 
--------------   1983-1984 
Stef Teunissen   1984-1992 
Loes Abels   1992-1999 
Roy van Driel   1999-heden   

   
 

Penningmeester periode 1961-2005 
 

Lammy Simons   1961-1971 
Henk Stevens   1971-1983 
Hubert van de Bosch  1983-1984 
Albert de Witt   1985-1994 
Harry Lensen   1995-2004 
Stephan Sak   2005-heden 
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 1996  Prins Stephan de Bleker 
 

Carnaval tussen de blekers en Carnaval op Kalorama 
 

Aan mij is gevraagd, als Oud-Prins Stephan de Bleker (1995), een 
bijdrage te leveren aan het Jubileumboekje ter ere van het 44-jarig 
bestaan van “de Cavalieren”. De volgende toevalligheid doet zich voor, 
ik ben geboren in het jaar dat de Cavalieren opgericht zijn. 
Waarschijnlijk verklaart dat, waarom ik mij zo goed thuis voel bij deze 
vereniging. 

 
Op verzoek zal ik een stukje schrijven, wat moet gaan over de 
samenwerking met de buurt Blekershof en het bezoek aan Kalorama. 
Als ik nu terugkijk op mijn Prinsenjaar blijft het een buitengewoon 
leuke ervaring, waar ik met veel plezier aan terug denk. 
Je wordt gevraagd om Prins Carnaval te worden van de Cavalieren, 
maar je weet niet wat het betekent en wat voor gevolgen dat heeft. Ik 
ben blij dat ik het gedaan heb, want dit had ik voor geen goud willen 
missen. Het Prinsenkabinet, onder de bezielende leiding van president 
John Reijmers, was gezellig en de herinnering daaraan onvergetelijk. 
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De adjudanten en pages leggen je in de watten en zorgen er 
gezamenlijk voor dat de Prins niets tekort komt. 

 
Zoals u mogelijk weet, woon ik in de mooiste wijk van Beek, de 
Blekershof. Een buurt waar het leuk wonen is, maar vooral gezellig. De 
bewoners trekken veel met elkaar op, organiseren buurtfeesten en 
ondernemen andere gezellige dingen. Wij zeggen wel eens tegen elkaar: 
“het is een bof om te wonen op de Blekershof.” 
Ze hebben mij geweldig ondersteund tijdens mijn Prinsschap, ze waren 
nauw betrokken bij de voorbereiding van de lancering en hebben 
tijdens de onthulling actief meegedaan. Ze hebben het huis op een 
wonderschone manier versierd, het was een paleis. Ze hebben een 
optreden verzorgd tijdens de zitting en ze liepen allemaal mee in de 
optocht. Allemaal in het teken van mij als Prins en Bleker. Het was 
geweldig om mee te maken dat buurtbewoners zich op een dergelijke 
wijze inspannen. Dat gaf mijn Prinsenjaar nog meer glans en ik weet 
zeker dat ook zij ervan hebben genoten. 

 
In de Carnavalsperiode zit de agenda van de Prins en zijn Kabinet 
boordevol, allerlei activiteiten worden bezocht.  
Op de woensdagavond vóór het Carnaval gaat de Prins met zijn gevolg 
naar Kalorama. Dat was een bijzondere ervaring, je weet niet wat je te 
wachten staat, je begint op nul. 
In verpleeghuis Kalorama wordt door de Blauwe Schuit en de 
Cavalieren jaarlijks een zittingsavond georganiseerd. De Prinsen uit 
Nijmegen en Beek-Ubbergen zijn daar ook bij aanwezig. De zaal is 
gevuld met bewoners, het verplegend personeel en vrijwilligers. 
Patiënten in rolstoelen en bedden zie je genieten van de verschillende 
optredens. Als je dan als Prins een praatje gaat maken met de 
patiënten, leven deze mensen op. Ze genieten van de aandacht en ze 
hebben een onvergetelijke avond. De avond wordt afgesloten met een 
polonaise. Rolstoelers, bewoners met krukken en de patiënten in bed, 
zij doen allemaal mee. Dat was een polonaise die ik nooit meer zal 
vergeten, al die glunderende gezichten. Dan denk je bij jezelf: dit is 
Carnaval zoals het bedoeld is, feest voor iedereen! 

 
Als ik terugkijk op mijn Prinsschap, past er maar één woord: geweldig! 

 
Oud-Prins Stephan de Bleker 
Stephan Sak 
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 vlnr: Theo Wiellersen, Pages Suzan Verbeet en Jerney de Beijer, Prins Pjotr de  
 Piep, Stephan Sak en zijn vrouw Anita en Maria Eijkholt, toen de Prinsengalerij  
 nog in de “Gouden Leeuw” was. 
  
 
 

 
 vlnr: Adjudanten Albert van Dorst en Theo Reintjes, Page Suzan Verbeet, 
 Prins Pjotr de Piep, Page Jerney de Beijer en President John Reijmers Pr
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1997  Prins Pjotr de Piep 
 

Beste lezer: 
 

De “jubileumboek-commissie” heeft aan 11 Oud-Prinsen de  
     vraag durven stellen  

Over een paar carnavaleske onderwerpen hun verhaal te vertellen. 
Bij die 11 hoort ook Prins Pjotr de Piep, en dus 
Viel ook dat verzoek in de bus...... 

 
De onderwerpen “Rozenmaondag” en “ziekenbezoek” zijn mijn deel,  
Maar welke herinnering schrijf je op? Het zijn er zoveel!!!  
Daarom een fotoboek gepakt om mooie momenten te herbeleven..  
En daarna heb ik dit stukje geschreven: 

 
“Rozenmaondag” een KNALLER: vooral als Prins op de laatste wagen  
Een hoogtepunt tijdens de gezellige carnavalsdagen!!!  
Elk jaar weer meer wagens, groepen en individuelen  
Die de ogen van het toegestroomde publiek mogen strelen! 

 
Héél, héél veel werk wordt er achter de schermen gedaan 
En het resultaat mag er elk jaar weer staan! 
“Rozenmaondag” een topattractie uit Beek 
Een niet te versmaden belevenis voor de hele streek!! 

 
Wat in het drukke programma zeker niet mag ontbreken 
Is het bezoekje aan zieke mensen uit de omstreken 
Een bezoekje van het Prinsenkabinet breekt de dagelijkse sleur 
En geeft de dag voor een zieke een beetje kleur! 

 
Carnaval vieren is niet alleen de pret en de gein 
Maar vooral ook: er voor IEDEREEN te willen zijn! 
Ik wens dan ook voor de komende 44 jaar: 
Dat de Cavalieren dat met veel plezier blijven doen met elkaar! 

 
Oud-Prins Pjotr de Piep 

 Peter Eijkholt 
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vlnr: Burgemeester Schneemann, Page Miranda Braam, Prins Roy de Eerste en 
Page Marieke Peters 
 
1998  Prins Roy de Eerste 

 
Kort maar krachtig, Carnaval in Beek is (was) prachtig! 

 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de Jubileumuitgave in het 
kader van het 44-jarig jubileum van onze geliefde Carnavalsvereniging 
“De Cavalieren”. 

 
Ik werd gekozen als Prins in november 1997 als opvolger van Prins 
Pjotr de Piep (Peter Eijkholt). Als Pages had ik Miranda Braam en 
Marieke Peters. Mijn Adjudanten waren Marcel Peters en Marius 
Abels. President John Reijmers en chauffeuse Diny Schoenmakers 
completeerden het Prinsenkabinet. 

 
Op woensdag 18 februari 1998 hadden wij een zittingsavond bij 
verzorgingshuis “t Höfke” te Beek, tijdens deze avond omgedoopt tot 
“Bolkhuus”. Op deze avond werd er voor de zieken en bejaarden een 
avond verzorgd door Carnavalsvereniging “De Deurzakkers” uit Ooij, 
Carnavalsvereniging “De Sokkennummers” uit Leuth en onze vereniging. 
Op deze avond traden er tal van artiesten op, zoals Marloes Augustein 
met een solodans, het Cavalierenkoor “De Hofbrouwers”, Prins Gert de 
Huusmus (uit Ooij) met een liedje, Dokus met een Buut en Last Minute Pr
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(onze President John en zijn vriend Piet Huilmand) met diverse liedjes. 
Het was een fantastische avond, waarbij er gehost werd en een 
polonaise gehouden met rollators en rolstoelen. Na deze zittingsavond 
heeft het Kabinet bij café “Sous Les Eglises” nog een afzakkertje 
genomen op een zeer geslaagde avond. 

  
Op zondag 22 februari ging het Prinsenkabinet ’s morgens naar 
Kranenburg om deel te nemen aan de optocht. Na de optocht moesten 
we al snel naar onze feesttempel “De Vluchtheuvel” om acte de 
presence te geven bij de Kindermiddag, die jaarlijks georganiseerd 
wordt door de Kindermiddag-commissie. 
Aan het begin van de middag trad “Clown Doepie” op. Na de pauze 
traden er kinderen op met diverse optredens. Het geheel werd aan 
elkaar gesproken door de voorzitter van de Kindermiddag: Toon de 
Jong. Na de optredens werd er nog feest gevierd, samen met 
Jeugdprins Danny 1 (Teunissen) en zijn pages Bo (Merkus) en Kayleigh 
(Jacobs).  

 
Na dit vermoeiende seizoen ben ik bij de Cavalieren gebleven. Ik werd 
en ben senator, werd adjudant en ben lid van de Kindermiddag-
commissie. Ook ben ik op dit moment secretaris.  
Ik hoop nog vele mooie jaren mee te maken bij de Cavalieren. 

 
Al met al was het een fantastisch carnavalsseizoen, 

 
Oud-Prins Roy de Eerste 

 Roy van Driel 
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 Prins Klaas de Trucker met Pages Miranda Braam en Roxanne  
 Verheijen, Adjudanten Roy van Driel en Claas de Witt  
  
 

1999  Prins Klaas de Trucker 
 

Mijn ervaringen in Kranenburg: Prinsenontbijt en Carnavalsoptocht 
 

Mij, “Prins Klaas de Trucker” is gevraagd om een stukje te schrijven 
voor het Jubileumboek van de Carnavalsvereniging “De Cavalieren”. Pr
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Prinsenontbijt 
In het begin van het Carnavalsseizoen, zo midden januari 1999 waren 
wij “het Prinsenkabinet uit Beek”, bestaande uit: Prins Klaas de 
Trucker, 
Pages:  Miranda Braam en Roxanne Verheijen 
Adjudanten: Roy van Driel en Claas de Witt 
President: John Reijmers 
uitgenodigd door “Karnevals Gesellschaft Krünekroane” uit Kranenburg 
voor het Prinsenontbijt. Ook alle Carnavalsverenigingen uit de 
omliggende dorpen en uit het Hoog en Laag waren hierbij uitgenodigd. 

 
Wij, het Prinsenkabinet en enkele bestuursleden, verzamelden om 9.00 
uur om met het busje naar het Bürgerhaus Katharinenhof in 
Kranenburg te gaan. Daar werden we ontvangen door de Burgemeester 
en Zijne Hoogheid “Prinz Manni der Dynamische” und “Funkenmariechen 
Christina”. 

 
Toen alle genodigden aanwezig waren, werden er enkele toespraken 
gehouden, o.a. over de goede onderlinge verhoudingen. Nadat iedereen 
ontbeten had, werden we uitgenodigd om mee naar een andere zaal te 
gaan waar optredens van Dansmariekes en de uitreiking van de 
KRANICH-orde gepland waren. 
De Kranich-orde is geen carnavalsonderscheiding zoals gebruikelijk, 
maar een bijzondere orde voor personen, verenigingen of organisaties 
die zich door hun inzet verdienstelijk hebben gemaakt in het teken van 
de Europese gedachte. De Kranich-orde is inmiddels een begrip in het 
grensgebied. De leden van het Zugkomitee en een commissie bestaande 
uit de Burgemeester en enkele andere leden, bepalen elk jaar opnieuw 
aan wie deze bijzondere orde toegekend wordt. 

 
De Dansmariekes traden meerdere malen op, waarbij ze maar zeer 
weinig kleding meer droegen. Sommige jonge senatoren van “de 
Cavalieren” hebben we vast moeten houden, ze wilden namelijk 
meedansen. Verder werd er veel gedanst en polonaises gehouden. Het 
bier en de welbekende kleine flesjes sterke drank waren volop 
aanwezig en vloeiden rijkelijk, alleen de chauffeur van ons busje, Diny, 
bleef nuchter. 
Het werd later en later en wij, natuurlijk de mensen uit Beek die nooit 
genoeg hebben, zijn als laatsten vertrokken. Inmiddels was het 21.00 
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uur, 12 uur later! Moe, maar voldaan, na een mooie gezellige dag en 
niemand vergeten mee te nemen, gingen we terug naar huis. 

 
Carnavalsoptocht zondag 14 februari 1999 
Het is al een aantal jaren traditie dat de “Prins der Cavalieren” met 
zijn Kabinet meedoen aan de Carnavalsoptocht in Kranenburg. Ik, Prins 
Klaas de Trucker, samen met mijn Kabinet en de Raad van 11, gingen 
daar naar toe. Er was afgesproken om bij mij thuis om 9.00 uur te 
verzamelen en te ontbijten. Mijn vrouw Mientje had voor een heerlijk 
ontbijt gezorgd. Daarna op naar Kranenburg. Onze vaste chauffeur 
Diny zorgde ervoor dat we altijd en overal op tijd waren. 
Onze carnavalswagen, de uitkijktoren van de Sterrenberg, stond al 
klaar. Dat is een taak van een aantal senatoren van de Cavalieren, die 
zich daarvoor opgegeven hadden. Snoep voor de kinderen en drank voor 
onderweg was ruim voldoende aanwezig. In Duitsland staan de 
kinderen, maar ook wel volwassenen, met een omgekeerde paraplu om 
zoveel mogelijk snoep op te vangen. De drank was voor onszelf, want 
meedoen aan optochten maakt de mens dorstig. 
Omdat het die dag Valentijnsdag was, hadden Roy en ik een mooie 
grote bos rode rozen voor onze vrouwtjes meegenomen, in de hoop dat 
wij hen onderweg zouden zien. Het geluk was met ons en we konden de 
rozen aan Paola en Mientje geven. Dat hadden ze nou net niet verwacht 
en ze moesten alle twee een traantje wegpinken. 
Als je zelf deelneemt aan een optocht, zie je weinig of niets van het 
geheel. 
Ondanks de kou en de mist, die later optrok, was er veel publiek en was 
het erg gezellig aan de kant van de weg èn op de carnavalswagen. 
Na afloop van de optocht zijn we met z’n allen naar een kroeg in 
Kranenburg gegaan, waar veel Beekse narren en narrinnen flink aan de 
boemel waren. 
Om 13.00 uur moesten we weer richting Beek. Thuis stond een lekkere 
soep met stokbrood en ragout klaar. We moesten zorgen dat we 
nuchter werden voor de Kindermiddag, die ook nog op het programma 
stond. Na wat gegeten te hebben en opgefrist te zijn, op naar de 
Vluchtheuvel voor de Kindermiddag. 

 
Oud-Prins Klaas de Trucker 
Klaas Arts 
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Jubileumfeestavond 
 

 
 

 
  

  
 

Dikke Mik: 
Marianne van 
Gerven, 
Ans Eickmans  
en 
Annemarie 
Hendriks 
 
 

Oud-Prinsen: 
Marcel Peters, 
Albert van 
Dorst, 
Theo 
Flemminks, 
en 
Peter Eijkholt 

“Het gebroken 
hartje” vermaakt 
de zaal  
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 2000  Prins Paul d’n Euro 
 

Hoe ik terugkijk…… 
 

Na jarenlang, vanaf mijn 14e jaar in toenemende mate actief (i.e. aan 
de feestvierende zijde) carnaval te hebben gevierd, besloot ik in 1999 
aan gene zijde van het Carnaval mee te doen. Ik wilde wel eens Prins 
worden. De naam Paul de Eerste vond ik niet origineel en bovendien 
moet ik- en wellicht velen met mij - er niet aan denken, dat er ooit nog 
een Tweede Prins Paul  zou komen. De Europese Gemeenschap had 
toentertijd besloten de nieuwe Europese munt  de “EURO” te noemen 
en aldus werd ik “Prins Paul d’n Euro” ( “Prins Paul d’n Eku” klonk niet, 
vandaar dat de EKU er nooit is gekomen). Een goede keuze dus. 
Tezamen met mijn pages Miranda Braam en Roxanne Verheijen en de 
adjudanten Vincent Creemers en Jürgen Op den Camp beleefden wij 
een fantastische tijd.  

 
Zaterdag 15 januari 2000  Snertactie 
Een van mijn eerste Beekse activiteiten als Prins was de Snertactie. 
(Ik droom er nog wel eens van als ik zwaar getafeld heb….) 
Vanuit mijn studententijd was ik gewend bij wijze van “regelmatige 
uitzondering” ’s morgens vóór 10.00 u. het eerste alcoholhoudende 
drankje (lees: bier) te nuttigen, maar om ca. 09.22 u. ( en ca. 22 sec.) al 
aan erwtensoep te lurken, was een compleet nieuwe ervaring. Bovendien 
werd ik ook nog eens getorpedeerd tot een soort van: Meester Pr
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Prins Paul 
d’n Euro 
met zijn 
vrouw  
Hanneke en 
zijn 
vader Louis 
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Proever, á la de reclame van Bertoli Olijfolie, waarbij eenieder in 
spanning wacht wat “Moederoverste La Mama” van het brouwsel vindt…  
“De Prins keurde de Snert goed, dan moet ie wel goed zijn.” 
Enfin, de Cavalieren klommen 6 busjes in en verspreidden zich 
vervolgens over Beek om zo ruim 800 liter aan de man te brengen. De 
verkoop liep zo voorspoedig dat om ca. 13.34 u. alles verkocht was en 
zelfs niet iedereen bediend kon worden. Een jaarlijks terugkerend 
euvel.  
Na afloop kwamen alle verkopers bij Sous tezamen om de omzet te 
bepalen en er nog een aantal op te nemen…….  ”we dronken het af”. 
Ikzelf dronk niet te veel af, over een paar uur stonden nog de “Beekse 
Avond” en de “Prinsenproclamatie van de Berggeiten” op ’t programma. 
Achteraf bleek de Snert een uitstekende bodem…. 

 
Dinsdag 7 maart 2000  De Kroegentocht. 
Na ‘s morgens een regenpijp tezamen met de Prins van Ooij te hebben 
doorgezaagd op de Nieuwe Holleweg in het kader van “Water Werkt”, 
stond ’s middags de loeizware Kroegentocht op ’t program. Even een 
indrinkertje bij mijn vrienden Cees en Annemarie van de Bakker; 
inderdaad het bodempje. Toen om 14.00 u. naar de Gouden Leeuw. 
Traditiegetrouw het startpunt. Opvallend was de verscheidenheid aan 
deelnemers, alsmede hun herkomst. Van jeugdig (16 jr) tot rijp (73jr) 
en van Den Haag tot Millingen. Onder leiding van Jos Peters en Wim 
van het Erve toog de stoet in de bekende en tevens niet weg te denken 
vrachtwagen, onder begeleiding van het Beekse dweilorkest, naar  café 
de Tol, dat dat jaar nooit meer zo vol zou zijn. Daarna reed de stoet 
stapvoets naar het Gildehuis, toen net overgenomen door interim-
manager / (strategische?) zetbaas  Hans. 
Het bleek de laatste kroegentocht voor het Gildehuis te worden (o 
Temporis….). Daarna gingen we naar de Sporthal te voet. Vervolgens 
werd Karel Maas aangedaan. Hier meldden zich, zoals gebruikelijk, de 
eerste afvallers. Deels om wat te eten en deels omdat twee benen te 
weinig bleek om nog op te kunnen staan en de vrachtwagen ook alweer 
naar z’n baasje was…. 
Het sluitstuk bij Tinus, voor de “diehards” en het etentje bij Spijker 
completeerde de weer geslaagde kroegentocht, die daarna nooit meer 
dezelfde zou zijn………..voor mij! 
 
Oud-Prins Paul d’n Euro 
Paul de Wijze     
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2001  Prins Toon d’n Toeter 
 

Wie de jeugd heeft…….. 
 

U kent ze vast wel, die diepzinnige levenswijsheden op mooi gebakken 
tegeltjes. Je komt ze overal tegen en ik lees ze graag. En ik moet 
eerlijk toegeven dat ze me vaak niet onberoerd laten. Soms zelfs 
onthoud ik er eentje en dat is, gezien de conditie van mijn geheugen, 
opmerkelijk te noemen. 

 
Zo kwam ik laatst op het gemeentehuis een tegeltje tegen met het 
rijmdicht: “Wethouders komen en wethouders gaan, maar ambtenaren 
blijven altijd bestaan”…. U snapt dat ik er dagenlang een brok van in 
mijn keel heb gehad. 
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Prins Toon d’n 
Toeter met 
Koning van de 
Schutterij 
BUB: John 
Cremers 
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Op de WC van mijn broer (u kent hem) hangt ook een subtiel tegeltje: 
”Haren maken de man”. Ik houd van mijn broer omdat hij èn vreselijk 
veel humor heeft èn geen haren.  

 
De meest diepzinnige tekst trof ik aan in het archief van onze 
Cavalieren. Op een vergeelde tegel van 44 jaar geleden trof ik een 
afbeelding aan van Albert van Dorst en Albert de Witt. Beiden in 
pofbroek. Daaronder las ik tot mijn verbazing het spreekwoord: “Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst”…..  
Ik moest er eerst vreselijk om lachen. Maar geleidelijk drong de 
werkelijke betekenis van deze weergaloze tegel tot mij door. En ik 
werd er stil van. Want de boodschap klopt. Het Beeks Carnaval heeft 
altijd jeugd gehad. Al 44 jaar. En dus altijd al toekomst. 

 
Eventjes slechts flitste bij mij een ondeugende variant door het 
hoofd: “Albertjes komen en Albertjes gaan, maar het Beeks Carnaval 
zal altijd bestaan”…. Maar deze gedachte kon ik gelukkig snel 
verdringen  door een gevoel van dankbaarheid voor  het hoge 
jeugdgehalte van ons Beeks Carnaval. 

 
Want als Cavalier en zeker als Prins heb ik al vele jaren van het Beeks 
Jeugdcarnaval mogen genieten. Het is immers een genot om op 
vrijdagmiddag het Jeugdcarnaval op De Biezenkamp mee te mogen 
maken. Het is fantastisch om achter en voor de schermen de 
verkiezing van de Jeugdprins of Jeugdprinses te kunnen volgen. Het is 
aandoenlijk om te zien hoe de Jeugdprins prijsjes geeft aan de mooist 
verklede bezoekertjes van het BVC-jeugdcarnaval. Het is 
overweldigend om op zondagmiddag het feest van de honderden mini-
carnavalisten mee te mogen maken. 
En het is heftig om bij de GSJ steeds maar weer in polonaise podium 
op, podium af te moeten strompelen.  
Kortom, het is een feest om te ervaren dat jong Beek massaal Carnaval 
viert. Het geeft rust en voldoening om te weten dat ons Beeks Carnaval 
dus toekomst heeft. 

 
En alle mensen die daaraan ooit hebben bijgedragen, verdienen een 
porseleinen tegeltje met daarop slechts één woord: ”Dank”.  

 
Oud-Prins Toon d’n Toeter  

 Toon de Jong 
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 vlnr: Page Miranda Braam, Prins Thé d’n Ravenberger en Page Janneke de Jong 
 

2002  Prins Thé d’n Ravenberger 
 

Voorbereiding op de lancering 
 

De eerste taak van een Prins in spé is het bedenken van een act voor 
de lancering. En die moet goed zijn, want dit is het eerste waar je als 
Prins mee voor den dag komt. Wat het allemaal extra spannend maakt, 
is het feit dat, behalve een paar ingewijden, niemand er iets van weten 
mag. Het was vooral lastig om het voor de kinderen verborgen te 
houden. 

 
Ik had Ans en Peter Smeenk gevraagd om de lancering samen met José 
en mij voor te bereiden. Op een geheime plek kwam de Ravenberger 
sekte voor het eerst bijeen. 
Het idee was al snel geboren: een Prins van de Ravenberg behoort een 
eigen bier te serveren. Maar zoals de raven verdwenen zijn van de 
berg, zo is ook het bier verdwenen. We wilden twee raven laten 
terugkeren naar Beek om bij de Oorsprong het Ravenberger bier 
opnieuw te gaan ontdekken en en passant de nieuwe Prins te onthullen. 
Een en ander zou begeleid moeten worden door een lichtshow met dia’s 
en goede muziek. Nu het idee er eenmaal was, konden we aan de slag. 
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Nadat in het diepste geheim twee ravencostuums gecreëerd waren, 
konden we de dia’s gaan maken. Zo togen twee lieftallige dames gehuld 
in ravenpakken, vergezeld van ondergetekende als fotograaf, op een 
zonnige doordeweekse septemberochtend het bos in, langs het 
Wasvrouwtje, over de Elyseese velden, over het kerkhof naar de 
Vluchtheuvel. Al wandelend een en ander uitleggend aan andere 
wandelaars: “we maken een reclamecampagne voor Natuurmonumenten 
en het Geldersch Landschap.” Ondanks wat fronsende blikken legt 
echter niemand in september een link met het Carnaval. 
Peter was ondertussen bezig met het bouwen van een prachtig decor: 
het Wasvrouwtje, met daarin de nieuwe Prins verborgen, en het 
waterrad zouden levensecht in de Vluchtheuvel komen te staan. Harald 
zou zorgen voor spannende bijpassende muziek, waarop de raven, die je 
via de dia’s op weg naar de Vluchtheuvel zou kunnen volgen, een 
spetterende entree zouden maken. 
Restte nog het maken van een etiket voor het Ravenberger bier en het 
allerbelangrijkste, de keuze van het bier zelf. Na zorgvuldig en niet 
minder belangrijk zeer veel proeven, slaagden we er uiteindelijk in uit 
een keur van voortreffelijke bieren een keuze te maken.  

 
Als de voorbereidingen dan tenslotte voltooid zijn, wordt het pas echt 
spannend: het aftellen tot de lancering zelf. Heeft er al iemand in de 
gaten dat jij de nieuwe Prins wordt? Hoe reageert men op jouw naam in 
de prinsentoto? Gaat alles wel goed bij de onthulling? 

 
En dan is het zover: daar zit je dan in een feestende zaal in de 
Vluchtheuvel te wachten, totdat je stiekem naar het opkamertje mag 
gaan……. 
 
Oud-Prins Thé d’n Ravenberger        
Theo Flemminks 
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            vlnr: President John Reijmers, Page Janneke de Jong, Prins Vivo de Letzte, 
              Theo Flemminks, Page Marianne Huilmand en Adjudant Jos Peters  

 
 
 

 
       Prins Vivo de Letzte bij zijn broer Maurice Peters 
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 2003  Prins Vivo de Letzte 
 

Mij is gevraagd iets te schrijven over het Prinsenkabinet en de 
belevenissen tijdens de pronkzittingen. Een hele kluif om te komen tot 
een paginagroot stuk proza, omdat ik hierover wel een heel boekwerk 
zou kunnen schrijven. 

 
Tijdens het Carnaval 2005, dat nu al weer een tijdje achter de rug is, 
komen de herinneringen van je eigen regeerperiode steeds weer boven 
op de momenten, waarop je het kabinet van de dan regerend Prins door 
de versierde straten van de Heksenketel ziet gaan. Herinneringen 
waaraan je met trots en plezier terugdenkt.  
Je denkt dan terug aan het kabinet, dat je, al dan niet met hulp van 
anderen, met zorg hebt samengesteld. Je bent per slot van rekening 
enkele maanden elkaars steun en toeverlaat. Niet alleen in alle leut en 
gein, maar ook als ‘t één of ander niet helemaal meezit. 
Vooral tijdens het Carnaval zit je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat met elkaar “opgescheept”. Het is dan van het grootste belang, dat 
de groep het goed met elkaar kan vinden, maar zeker ook iets naar 
buiten uitstraalt. Als Prins sta je dan wel in het middelpunt van de 
belangstelling; je kunt het die dagen écht niet alleen. Het is dan 
geweldig om een goede club mensen om je heen te hebben. Mensen die 
je steunen en begeleiden naar alle activiteiten en festiviteiten, 
waaronder……………….. de pronkzittingen. 

 
Ik herinner me onze pronkzitting op de Carnavalszaterdag als één van 
de leukste avonden. Terwijl in november de zenuwen je, tijdens de 
avond van je proclamatie, door de keel gierden en je de helft van de 
avond moest missen omdat je je verkleden en verstoppen moest, kun je 
het tijdens deze avond allemaal over je heen laten komen.  
Je zit vanaf het eerste moment op de eerste rang en bent het 
gewillige onderwerp van menig act die opgevoerd wordt. Ik zal de 
verschillende optredens niet snel vergeten. Iedere keer als ik nu bij 
mijn zoontje Sem de luier verschoon, moet ik denken aan het optreden 
van de Pampelino’s. Iedere keer als ik deze “artiesten” nu nog 
tegenkom, zie ik ze voor me in hun incontinentie-luiers. De video van 
deze avond wordt door mij dan ook bewaakt als een kostbare schat. 
Maar niet alleen de pronkzitting in Beek was geweldig. Ook de 
pronkzittingen elders waren een belevenis van topklasse. Wat te 
denken van de jubileumzitting in Ooij. Kosten nog moeite waren 
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gespaard om deze avond, waarop het in de zaal op sommige momenten 
“muuskes-stil” werd, tot een grandioos succes te maken. Bovendien was 
deze avond het begin van een onderlinge band tussen de toenmalige 
Prinsen van het Hoog en het Laag, die nu nog door ons allen gekoesterd 
wordt.  
Maar ook de pronkzitting van de Carnavalsvereniging “De Broaiers” uit 
Beneden-Leeuwen mocht er wezen. Omdat ik daar enkele jaren bij de 
politie had gewerkt, kende ik de meesten van hen(in de goede zin van 
het woord). Na de nodige anekdotes uit die tijd te hebben 
uitgewisseld, werden wij door hen uitgenodigd voor één van hun 
pronkzittingen. Bij ontvangst in Beneden-Leeuwen bleken we de ere-
gasten van die avond te zijn. Het heeft ons die avond aan niets 
ontbroken. Bovendien was het leuk om te zien hoe een vereniging van 
buiten het Hoog en Laag een dergelijke avond georganiseerd en 
aangekleed had.  
Ik geloof dat wij die avond, net als zovele avonden, het licht hebben 
uitgedaan!  
Zelfs als we elkaar nu nog tegenkomen, is er dankzij die avond nog 
altijd voldoende stof voor een gesprek van hoog niveau. 

 
Kortom, allemaal herinneringen die mij zullen bijblijven en mijn 
Prinsschap tot een waar feest en belevenis hebben gemaakt. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Oud-Prins Vivo de Letzte 
Marcel Peters 
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De Jubileumcommissie 
 

 
vlnr: Theo Flemminks, Stanley de Goeij, Harry Lensen 

 Stephan Sak en Vincent Creemers 
 
 Huldiging  
 

  
 Loet van Sluis en Albert van Dorst worden gehuldigd tijdens het diner 
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 Boven: John Reijmers, Midden vlnr: Page Fabiénne Cremers, Prins Wim de  
 Bekenees, Marcel Peters, Page Ilse Eijkholt, Onder vlnr: Adjudanten Seselito  
 Marttin en Erik Lensen 
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Prins Wim de Bekenees 
met Koning van de 
schutterij BUB:  
Leon Bos 
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2004  Prins Wim de Bekenees 
 

De sleuteloverdracht 
 

De dorstlustige hoogheid Prins Wim de Bekenees beschikt over een 
eigen secretaris. Van de Dorstlustige ontving ik de opdracht een en 
ander op papier te zetten over de sleuteloverdracht en het 
prinsentreffen. 

 
Het probleem van secretarissen is dat ze alles onmiddellijk op papier 
willen zetten en wanneer hiervoor geen gelegenheid is, alles meteen 
vergeten. Daar Prins Wim mij een klein jaar na de sleuteloverdracht 
deze belangrijke opdracht verstrekte, sta ik nu dan ook met lege 
handen. 

 
Wel kan ik mij herinneren dat de raadszaal gevuld was met raadsleden 
van beide kunne, die zorgelijk voor zich uitkeken. 

 
Toen door de Prinsen hun zetels werden overgenomen, zagen ze er 
plotseling wat vrolijker uit. Blijkbaar viel er een last van hun 
schouders. 

 
De climax werd bereikt toen Paul Wilbers de sleutel in handen van een 
der Prinsen gaf en alle verantwoordelijkheid overdroeg aan dit zeer 
bekwame team. 

 
Uit een en ander heb ik begrepen, dat het college van Prinsen de taak 
op zich nam om in een periode van drie dagen orde te scheppen in de 
financiën van de gemeente Ubbergen. 
Of het dorstlustige team daarin geslaagd is, is mij niet duidelijk. 

 
Wel kan ik mij herinneren, dat de bierkraan royaal openstond en veel 
burgers en buitenlui daar veelvuldig hun glazen vulden. Dit alles onder 
het motto: “Je moet het halen waar het zit”. 
Onze Prins en zijn Kabinet lieten zich niet kisten en lieten de collega’s 
zien waartoe ze in staat zijn. 

 
Wel weet ik nog te melden dat het begrotingstekort, na drie dagen 
Carnaval, niet veel groter is geworden 

 
Namens Oud-Prins Wim de Bekenees (A. de W.)  
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 Prins Peter d’n Keigoeie met de Pages Miranda Braam en Fabiénne Cremers 

  
 
2005  Jubileum-Prins Peter d’n Keigoeie 

 
“44 jaar Cavalieren is keigoed carnaval vieren” 

 
Ook aan mij de eer om een stukje te schrijven voor de Jubileumkrant. 
Als niet geboren Bekenaar was het een grote eer om de 44ste Prins der 
Cavalieren te zijn. 
Op 13 november 2004 kwam ik uit een schoorsteen tevoorschijn om dat 
seizoen als Prins Carnaval over de Heksenketel te regeren. Nou 
mensen, dat was een geweldig begin van een fantastisch en geweldig 
jubileumjaar. Het liefst zou ik het hele jaar op papier willen zetten, Pr
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Duo 
Das en Boom: 
Peter Braam 
en 
Paul de Wijze 



 
34 

maar er is gevraagd om me te beperken tot het jubileum, dat zal ik dan 
ook maar doen, want anders zou ik misschien wel in m’n eentje het 
jubileumboekje vol kunnen schrijven, zoveel ervaringen hebben we als 
kabinet opgedaan. 

 
Op 8 en 9 januari 2005 was het jubileumweekend gepland. Te beginnen 
op zaterdag 8 januari met een spetterende show van oude en nieuwe 
artiesten, het dweilorkest “Al Mo We Krupe” en als klap op de vuurpijl 
een optreden van “Het Gebroken Hartje.” 
Nadat de Oud-Prinsen zich één voor één hadden voorgesteld in 
volgorde van opkomst, vanaf de 33ste Prins tot en met de 44ste Prins, 
kon het feest beginnen. Met het dweilorkest “Al Mo We Krupe” werd 
de stemming in de bomvolle Vluchtheuvel er goed ingebracht.  
Hierna volgde het optreden van Last Minute met de geweldige 
meezingers, die zij altijd ten gehore hebben gebracht. “John en Piet, 
jullie moeten dit weer gewoon oppakken want het was fantastisch om 
dit weer te horen en de programma-commissie heeft er weer een 
optreden bij.” 
Toen was het tijd voor Dikke Mik met een medley van hun grootste 
successen, waarbij iedereen uit volle borst meezong, wat de stemming 
alleen maar ten goede kwam en ook voor Anne-Marie, Marian en Ans 
geldt: “ pak het weer op want Beek mist zulke rasartiesten op de 
pronkzittingen, zulke optredens maken de avonden alleen maar mooier.” 
Daarna was er een optreden van Duo Das en Boom, die eigenlijk nog 
maar beginnende artiesten zijn, maar zeer vereerd met een optreden 
op deze jubileumavond. Het had de heren geïnspireerd tot het 
schrijven van een jubileumlied, dat over 44 jaar Cavalieren en het 
afscheid van de Vluchtheuvel ging. Wegens stem problemen van Das 
i.v.m. zijn prinsen activiteiten werd besloten, in goed overleg met de 
jubileum-commissie, het optreden te beperken tot één liedje, wat 
natuurlijk heel erg jammer was, want je staat niet altijd tussen zulke 
grote artiesten. 
Hierna was het weer de beurt aan Al Mo We Krupe, die nog voor een 
opwarmertje richting Het Gebroken Hartje zorgden. 
Toen was het dan zover, dat de hoofdact van de avond kon beginnen, 
een geweldig optreden van een paar rasartiesten. De stemming ging 
daardoor naar een hoogtepunt en de algemene opmerkingen richting 
commissie waren alleen maar lovend, van “wat is ‘t een gezellige avond  
geweest” tot “wat was deze avond op een unieke wijze ingevuld!” 
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De volgende dag, 9 januari, stond er een informele receptie gepland, 
met als afsluiting een buffet voor de Cavalieren met hun partners. Het 
informele karakter van de receptie was heel erg prettig, je hoefde 
niet steeds naar toespraken te luisteren, dat mocht wel, maar hoefde 
niet echt. 
Wel was er een leuk optreden van Willie d’n Wasboas en Gerard d’n 
Boerenkapel die op hun eigen, maar zeer ludieke, wijze de Cavalieren op 
de hak namen, dit tot grote tevredenheid van de betrokkenen. Verder 
waren natuurlijk alle bevriende verenigingen uit het Hoog en Laag 
vertegenwoordigd op de receptie, wat natuurlijk de feestelijke 
stemming bevorderde. 
Nadat Voorzitter Albert van Dorst de receptie had afgesloten met een 
woord van dank aan alle aanwezigen, was het tijd voor een 
overheerlijke maaltijd in de Panoramazaal van Hotel ’t Spijker. Na 
eerst nog wat borrelen en de soep, mocht het Prinsenkabinet het 
buffet openen. Bovendien had ik de eer om 2 mensen in het zonnetje te 
zetten voor hun jarenlange inzet. 
Albert de Witt had een speech geschreven, die ik dan ook met het 
grootste plezier heb voorgelezen. Wat deze mensen voor de Cavalieren 
hebben betekend is met een paar woorden niet gezegd. Natuurlijk zijn 
er heel veel mensen die veel voor de vereniging doen, maar deze 2 
hebben jarenlang voor de vereniging klaar gestaan. Het 44-jarig 
Jubileum was voor hen beiden de mijlpaal om een groot deel van hun 
taken neer te leggen. Dat neemt niet weg, dat we voor raad en advies 
altijd bij hen terecht kunnen. “Albert van Dorst en Loet van Sluis, 
duizend maal dank voor wat jullie voor de vereniging hebben gedaan.” 
Na het afsluitende toetje en een paar pilsjes verder was het tijd om 
weer huiswaarts te keren. 
Maar natuurlijk niet zonder de Jubileum-commissie een flinke pluim op 
de hoed te steken voor het prachtige weekend, dat we hebben beleefd. 
Een fantastische avond, gevolgd door een prachtige dag. Jubileum-
commissie nogmaals hartelijk dank voor zo’n geweldig weekend, het was 
voor ons onvergetelijk. Voor mij als Prins was het ook een onvergetelijk 
weekend, maar zeker ook een prachtig jaar met het kabinet en alles 
wat er bij hoort. Ik zal dit nooit meer vergeten. 

 
Oud-Prins Peter d’n Keigoeie 
Peter Braam 
 
 



 
36 

 Heks hijsen/verbranden  
 

   
  
  

 

De Heks wordt 
gehesen door 
Prins Peter d’n 
Keigoeie en 
Jeugdprins 
Joeri 
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Colofon 
 
Het jubileumboekje wordt één keer in de elf jaar uitgebracht. De 
krant wordt verspreid onder Oud-Prinsen, Bestuursleden, Senatoren, 
leden en sponsoren van Carnavalsvereniging “De Cavalieren”.  

 
Uitgave  : In eigen beheer 

 
Redactie : Albert, van Dorst, Albert de Witt, Theo Flemminks, 

Jeanne van Sluis, Michel van Dijk, Ferdinand Tissen 
 
Foto’s : Willy Bos, Henk Baron, Archief  

 
Drukwerk : Harry Hofmans 
 
Eindredactie : Jeanne van Sluis en Ferdinand Tissen 
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Prins Sander d’n Eerste 

 


