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Van de Jeugdprins 2016: 
 Prins   Luca   Op  
Het Witte Paard 
met zijn pages Meike 
en Sannah 
 
‘Jeugdprins 2016, wat was het een  
mooie, geweldige tijd.’ 

Vrijdag 5 februari was het dan zover; na een  
week mijn mond moeten houden werd ik  
onthuld op  het liedje ‘Paard in de gang’. (wat dan leuk was en heel toevallig  had  Hardwell in  
Buenos  Aires  dit  liedje gedraaid tijdens de Carnaval). Het was een groot feest met mijn pages 
Meike en Sannah en dat was pas het begin. Dit jaar voor het eerst een raad van 13, wat was 
dat leuk. We gingen overal met z'n allen heen. Als we ergens kwamen  werd mijn liedje 
gedraaid (heel erg bedankt Patrick Baron, Marieke van Ruitenbeek, en Paul de Wijze.  We 
zingen het liedje nog steeds). Er was  een druk programma; zaterdag samen met Prins Jürgen 
de Bonenteller  hekshijsen en van Beek de Heksenketel maken (in een optocht naar de 
stoplichten om daar het bord op te hangen). 
 
‘s Middags  voor de eerste keer naar de  kindermiddag in Berg en Dal, ‘s avonds (lekker laat 
naar bed) de Pronkzitting, waar ik met de bingo de auto van Prins Jürgen won. ‘s Zondags de 
kindermiddag in Beek, een groot feest met leuke optredens. ‘s Avonds een avondje bank. 
 
Ja en de maandag, dat was de dag waar ik het meest naar uitkeek: de Rozen-
Maôndagoptocht. Maar helaas het weer wou niet mee werken, het werd afgelast. Oh wat was 
ik verdrietig (met heel Beek denk ik). Het gekste was nog, mijn oom Geertjan was in 1990 ook 
Jeugdprins en toen was er ook storm in Beek. Maar we hebben er toch nog een mooie dag van 
gemaakt. Waarop Prins Jürgen vertelde, we gaan er alles aan doen om met halfvasten, 6 
maart toch nog een optocht te gaan maken. 
Ja en aan alles komt een eind. Dinsdag 9 februari ‘s avonds de heksverbranding.  
Was voor mij de eerste keer dat ik dit mee heb gemaakt. Wat is dat een mooie afsluiting om 
dan de heks te verbranden en dan je handschoenen er bij te gooien (alleen mochten we onze 
handschoenen er niet bij gooien en hadden we een witte zakdoek er bij gedaan.) 
Maar wat een geluk, er was goed nieuws: op zondag 6 maart kwam er een optocht, hiep hoi. 
Maar we hadden pech, de wagen van ons was al uit elkaar gehaald, dus heeft het 
carnavalsbestuur van de Biezenkamp er alles  aan gedaan dat er toch een wagen kwam en we 
hadden er een (heel erg bedankt). 
Een mooi Eend-Cabrio-Station waar we met z'n allen op konden, het was echt heel gaaf. De 
eend was zo lang dat de bochten in Beek moeilijk te maken waren en wat heel leuk was dat 
Prins Jürgen en zijn Pages Ilse en Lotte bij ons op de wagen kwamen staan omdat het wiel van 
hun wagen was afgebroken.  
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze mooie tijd.  3 X ALAAF  
En een tip voor alle groepen 7 en 8 van de Biezenkamp: GA ER VOOR OM JEUGDPRINS 
TE WORDEN!  
Groeten van Luca Sengers  
‘Prins Luca op het Witte Paard’ 
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Page Meike 
 
Ik vond het super super!  Leuk  om page te mogen zijn.  
Ik had niet verwacht dat ik het zou worden en als je het  
niet verwacht, word je het juist.  Je wordt best wel  een  
beetje vrienden met de pages en prinsen. 

Het leuke was dat mijn nicht Ilse ook  page  was!  Toen  
we bij Ebbers moesten verzamelen, hoorden we dat de  
optocht niet doorging,  omdat  het  namelijk slecht weer  
was, nou zou worden. Dat was echt super stom.  
Toen gingen we lopend de optocht doen. Dat was toen 
eigenlijk  ook  heel  erg  leuk,  toch een (extra) optocht. Maar toen konden we gelukkig wel de 
optocht doen alleen op een andere dag. Mijn moeder was zo blij dat ze de prins en pages in de 
auto had toen we naar onze prinsenwagen reden. De wagen van de grote prins verloor een 
band, dus  kwamen prins Jürgen en de pages Ilse en Lotte op onze oranje limo. Dat was super 
grappig en leuk. Ik heb heel veel snoep gegooid.  
 
Ik vind het wel spannend dat ik voor het eerst een pronkzitting meemaak dat maak je alleen 
mee als je page bent, nou ik bedoel een volwassene pronkzitting. 

Het was super leuk en  ik hoop dat de andere prins, pages 
en de jeugdraad het net zo leuk hebben en net zoveel 
plezier hebben als ik en de prins en page Sannah hebben 
gehad. (ik hoop dat jullie vader en moeder er ook gelukkig 
mee zijn) 

Veel liefs Meike  

PS. alaaf alaaf alaaf 

Page Sannah 
 
Ik vind het erg leuk om page te zijn. Eerst de bekendmaking op de Biezenkamp. Dat was heel 
spannend. Eerst omkleden, en niemand mocht ons zien. Toen we naar voren moesten komen 
vond ik het ook heel spannend, omdat iedereen toen kon zien dat wij het waren geworden.  

De foto’s hebben we op de manege gemaakt. Het was super leuk om met een pony op de foto 
te gaan waar ik normaal op rij. Het was ook heel gezellig met prins Luca en met Meike, één van 
mijn beste vriendinnen. 

Ik vind het ook heel leuk om carnaval in Berg en Dal te vieren, en dat de jeugdprins van Berg 
en Dal en zijn pages later ook weer in Beek kwamen. Zo leerden we veel nieuwe kinderen 
kennen en konden zij ook zien wie de prins en pages van Beek waren. 

Het meest jammer vond ik dat de optocht de eerste keer niet doorging omdat het slecht weer 
was. Gelukkig ging het een paar weken later wel door, en hadden we een hele mooie 
limousine. Het was ook heel grappig toen de grote prins pech kreeg met zijn wagen, en daarom 
met zijn pages bij ons op de wagen moest.  
Ik vond het echt de leukste Carnaval die ik ooit heb meegemaakt.  
Sannah van der Poel  
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www.batterijensite.nl 
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dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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  Van de pastoor 
 

Beste Cavalieren en andere carnavalvierende dorpsgenoten, 

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit, zo 
ook de Carnaval. Om goed carnaval te kunnen vieren is in deze 
streken een Prins of Prinses nodig met de nodige ondersteuning 
om aan het feest enig cachet te kunnen geven. Daartoe is prins 
Niek van het Erve na een wervelende show tevoorschijn gekomen 
als Prins Carnaval 2017. 
We wensen hem veel succes met deze toch wel schone opdracht 
om van de Carnaval 2017 een schitterend feest te maken. 
 

Twee weken na de Carnaval zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook zij werpen hun 
schaduwen vooruit. Reeds 20 partijen hebben zich gemeld om aan deze verkiezingen mee te 
doen en nog 11 andere partijen hebben het voornemen om mee te doen.  Veel partijen hebben 
hun proclamaties al het land ingezonden.  

Terwijl Carnaval eenheid uitstraalt om  in een dorp samen feest te vieren, straalt het aantal 
partijen dat aan de verkiezingen wil gaan meedoen een behoorlijke verdeeldheid uit.  
Ik pleit niet voor een een-partij-systeem, maar ik vind dit een te overdreven concurrentie om de 
stem van de kiezer.  

Het lijkt mij een uitwas van een tijdperk waarin het individualisme hoogtij viert en  
samenwerking verder weg lijkt dan ooit, waarin het samen doen, vergeten lijkt te worden. 
Zou het te maken kunnen hebben met de boze burger die in de verkiezingen voor de 
Amerikaanse president is ontdekt in het kiezersvolk.  

Een ontevreden burger die zich door de overheid in de steek gelaten voelt, en die alleen zijn 
eigen belang in het vizier heeft en niet bereid is over de heg of schutting van zijn eigen erf te 
kijken, maar ook niet wil veranderen terwijl de wereld om hem heen wel veranderd is.  
Het komt mij voor dat de Carnaval zoals dat hier wordt gevierd een bijdrage kan leveren aan 
een gezonde gemeenschap waarin men niet alleen tijdens Carnaval, maar ook daarbuiten met 
iedereen zou moeten kunnen verkeren. 

Ik ben blij en verheugd dat de Cavalieren ook oog hebben voor de ouderen en zieken en hen 
bezoeken. Ook dat geeft aan dat we elkaar nodig hebben en elkaar van dienst kunnen zijn en 
dat is toch ook een andere samenleving dan waarin men alleen maar naar zijn eigen belang 
kijkt. Vandaar de slogan: Carnaval: het medicijn 

Blijft over een vraag van onze wetenschapsredactie: zou boosheid bij carnavalsvierders 
mogelijk veroorzaakt kunnen worden door de afname van het aantal cafés, waardoor het niet 
meer goed mogelijk is  een kroegentocht te organiseren zonder de regels van de 
paracommercie te overtreden? 

U allen een goede en gezellige Carnaval toegewenst, 

Henk Janssen, uw pastoor 
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EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 
RIJKSSTRAATWEG 127 

6573 CL BEEK 
024-6843248 

fajdewitt@upcmail.nl 
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  Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 

 
 

Het gezelligheidskoor De Hofbrouwers is ontstaan tijdens 
de pronkzitting van Prins Carnaval in 1969. Was het dus 
aanvankelijk een carnavalskoor, later is men zich meer toe 
gaan leggen op het brengen van sfeer en gezelligheid in 
verpleeghuizen en ouderenbonden in de regio Beek - Berg 
en Dal met een repertoire dat bestaat uit Nederlands- , 
maar ook Duits- en Engelstalige liedjes. 

Het mannenkoor wordt gedirigeerd door Geert Kummeling en bestaat uit vijftien zangers. De 
zang wordt begeleid met gitaar en accordeon. Soms maakt het koor een uitstapje naar 
bijvoorbeeld de Dag van het Nijmeegse Levenslied en neemt daar dan meteen de publieksprijs 
mee. Maar meestal zijn wij te beluisteren tijdens de carnavalsweken van de Blauwe Schuit te 
Nijmegen en in de periode augustus/april in verpleeghuizen en ouderenbonden. 

Wilt U een gezellig optreden?  Of  misschien  
lid worden en zelf meezingen? Wij repeteren  
in het Kulturhus van  Beek,  iedere  dinsdag- 
avond van 20.00 u. tot 21.00 u. 
 
Secretariaat: Nesciostraat 25 
  6573 CG Beek – Berg en Dal 
  024 6842714 / 06 54941026 
  FSmits@kpnplanet.nl 
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  Stichting Rozen-Maôndag 
 

 
 
43e Rozen-Maôndagoptocht  trekt door Beek - Berg en Dal 

Op Carnavalsmaandag 27 februari zal het in de Beekse ‘Heksenketel’ weer één groot 
feest worden. Vanaf 14.00 uur trekt door het hele dorp de Rozen-Maôndagoptocht. Live 
muziek, prachtige praalwagens, schitterend uitgedoste loopgroepen, duo’s en 
individuelen en veel, heel veel publiek. Hoor jij daar ook bij? 

Wij houden dit jaar onze ‘generale repetitie’ voor het jubileum van volgend jaar! Dan bestaat 
onze stichting (en dus de optocht) maar liefst 44 jaar!  

We hopen daarom veel deelnemers en toeschouwers te mogen begroeten in de Heksenketel! 
Niet alleen voor het publiek en de deelnemers zelf, ook voor de nieuwe Prins der Cavalieren: 
Prins Niek der Beeksche Jung! Hij mag het jubileumseizoen van een gouden randje gaan 
voorzien. Met zijn pages Ilse en Lotte, adjudanten  Luuk en Robbert en president Jürgen is het 
kabinet compleet en jonger dan ooit! Met de Rozen-Maôndag als spetterende climax gaat ook 
onze optocht voor een versie 2.0! 

Om de sfeer in het dorp te vergroten zal Stichting Rozen-Maôndag, samen met de Cavalieren, 
Beek op carnavalszaterdag rood-geel laten kleuren door de Rijksstraatweg te versieren met 
grote ballonnen. En die hangen er op maandag natuurlijk nog steeds. Zo weet iedereen die 
door Beek rijdt dat er wat staat te gebeuren! 

Onze optocht trekt al decennia lang veel bekijks in de regio en dat blijft niet onopgemerkt: 
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 met eigen 
ogen zien. En wat misschien nóg leuker is: zelf meedoen! Kijk daarvoor, nu het nog kan, op 
onze website: www.rozenmaondag.nl . 

 

Foto : Willy Bos 

http://www.rozenmaondag.nl/
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Tot slot nog even wat feitjes over de optocht en onze stichting: 

x Op maandag 27 februari gaat om 14.00 uur onze optocht weer van start! 
x Met alweer de 43e editie van de Rozen-Maôndag in het verschiet kunnen we met trots 

zeggen dat de optocht een rijke historie heeft. En we gaan richting ons carnavaleske 
jubileum! 

x Onze optocht trekt al jaren veel carnavalsvierders naar Beek. Deze komen uit alle 
hoeken en gaten van de regio! Dat zorgt niet alleen voor een divers publiek, maar ook 
een divers deelnemersveld. En het leuke is…we blijven doorgroeien!  

x Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat dit jaar 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. 

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

x Na afloop kun je blijven hossen en feesten buiten op straat, in de feesttent of in de cafés 
van Beek. 

x Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 
onze website: www.rozenmaondag.nl 

x We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen en zie je als eerste de foto’s. Zo ben 
je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

x Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken de optocht mede mogelijk. U herkent 
een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van de winkel of op het 
raam! 

x Onze stichting heeft sinds dit seizoen een nieuw bestuurslid: Cilvie Steehouder heeft 
ons team versterkt! Wij zijn heel blij met deze extra inbreng en inzet voor de optocht en 
het dorp. 

 
Maandag 27 februari 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-Berg en Dal.  
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij u tijdens de 43e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 27 februari 2017 !!!!! 

 

Met Carnavaleske Groet,    
 
 
Stg. Rozen-Maôndag Beek-Berg en Dal          
www.rozenmaondag.nl 

http://www.rozenmaondag.nl/
http://www.rozenmaondag.nl/
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Grutste Cavalier 2016 : 
Jo van Driel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet zomaar de Grutste. Vanaf de eerste pronkzitting dienstbaar aan onze club. De catering 
werd door haar samen met Frits verzorgd in de Vluchtheuvel. De flessen Moselblümchen en 
Zeller Schwarze Katz zorgden voor een onmiskenbare stemming en dat is jaren lang zo 
gebleven. Van leverancier naar trouw lid en supporter.  Tijdens de herstart in 1984 was het aan 
haar inzet te danken dat we met Prins Frederik de boel weer op de rit kregen. Café ‘De Gouden 
Leeuw’ werd de thuisbasis van de Prinsengalerij en Frits werd de aanvoerder van de Beekse 
heuveltjes. Moeder Jo leverde ons met grote betrokkenheid Prins Roy en de liefde voor ‘De 
Cavalieren’ is tot en met het jubileum gebleven. Altijd present, altijd positief. 

Zo’n fan is een benoeming waard!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1998 De Bouwploeg van BVC’12   2008 Wim Oosterhout     
1989 Margot van Boldrik     1999 Corrie Wentholt    2009 Janny van der Linden 
1990 Benny Willems      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen   2010 Guus Huilmand       
1991 Antoon Wiebe      2001 Annemarie Hendriks    2011 George Felet        
1992 Bets Maas-Arts      2002 Loet van Sluis    2012 Els Damhuis-Leenders 
1993 Ben Geutjes      2003 Jan Engelen     2013 Jos Orval       
1994 Theo Maas      2004 Wim van den Hof      2014 Rozen-Maôndag Comité 
1995 Pastoor W. van Kessel     2005 Albert van Dorst    2015 Martijn van den Hogen  
1996 Theo Wiellersen     2006 Antoon Flintrop        
1997 Diny Schoenmakers     2007 Albert de Witt  
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De Jeugdraad 
 
 
 
 
Afgelopen Carnaval werden de Jeugdprins en zijn pages voor het eerst vergezeld door een 
Jeugdraad. Met hun rode capes en steken zagen zij er prachtig uit. Op zaterdagochtend 
kwamen alle jongens en meisjes van de raad, met hun ouders, bij elkaar in Sous les Eglises. 
Hier werden de capes en steken uitgedeeld. Het enthousiasme spatte er direct vanaf. Gelukkig 
maar, want er stond hen een vol programma te wachten die dag!  
 
In polonaise liepen ze met de grote en kleine Prins naar de fontein bij het Bleekstertje voor het 
Hekshijsen. Daarna volgde een klim omhoog naar de Duufelshemel. Iedereen had er veel schik 
bij de kindermiddag van de Berggeiten. Weer terug in de Heksenketel ging het feest tot ’s 
avonds laat door tijdens de Pronkzitting in de tent. Gelukkig konden ze de volgende dag 
uitslapen….  
 
‘s Zondags was het natuurlijk de dag van onze kindermiddag. Het was een mooi gezicht die 
lange tafel bij het podium, met in het midden Jeugdprins Luca op het Witte Paard en zijn pages 
Meike en Sannah en daarnaast alle leden van de Jeugdraad. 
 
‘s Maandags, de laatste dag voor de raad, was voor de meesten ook het hoogtepunt. Helaas 
werd de Rozen-Maôndagoptocht afgelast in verband met het slechte weer. Voor velen was dit 
een grote teleurstelling; gelukkig is de optocht alsnog doorgegaan in maart. Tijdens deze 
optocht heeft zelfs de grote Prins nog meegereden op de wagen van de Jeugdraad. Er werd 
vol overgave gezwaaid en met snoep gestrooid.  
 
Wij vroegen Juul Bijl hoe het was om in de allereerste Jeugdraad te mogen zitten:  
“Het was heel erg gezellig om in de Jeugdraad te zitten. Het was het eerste jaar en we waren 
met een hele leuke grote groep. Ik vond de Pronkzitting en op de wagen zitten het allerleukst. 
De optocht was een maand later, dus nog een extra feestdag. We hadden een super koele 
lange oranje Eend, waar we heel veel snoep vanaf mochten gooien.” 
 
Een mooie aanvulling voor de Beekse Carnaval. Dit jaar komt er zeker weer een Jeugdraad! 
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Herendansgarde  
der Beekse Heerlijckheden 
De totstandkoming in 2016!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar liepen we dan, Paul de Wijze en ondergetekende, richting de Musschenberg om deel te 
nemen aan de kroegentocht 2016. Toch maar weer meedoen, want ook de kroegentocht moet 
blijven! Ik nuilde wat over het programma van de pronkzitting, die weer bitter was 
tegengevallen! Paul natuurlijk relativerend, want Paul hoort bij de weinigen die zich daarvoor 
altijd enorm inzetten! 
Ik zei daarop: “Vandaag ga ik beginnen.” “Waarmee?” zei Paul. “Met de herengarde” was mijn 
antwoord. 
 
Een jaar of zes geleden heeft  er een herengarde uit Venlo bij ons opgetreden en dit was zo'n 
succes, dat toen iedereen het erover eens was... Dit moeten wij ook gaan doen! Maar dus... 
gebeurde er helemaal niks! Al die jaren is het toch in mijn hoofd blijven hangen en nu dacht ik: 
“Klaar ermee, ik ga het gewoon regelen!” Bij de Mus meteen een lijstje gemaakt van eventuele 
kandidaten. Paul en ik bovenaan. In ons quizzgroepje zat Peter Bijl, hup ook erbij en tegen het 
einde van de kroegentocht telde de garde 13 heren! Prima resultaat! 
 
Heinz en Vincent moesten eerst door de dansballotagecommissie. Wat pasjes voordoen en 
een stukje marcheren, dankzij het alcoholgehalte dat er al in zat, ging het perfect!! Ook mede 
dankzij de andere kwaliteiten mochten ze toch meedoen! Een paar weken later organiseerden 
we al de oprichtingsvergadering bij Sous.  
Gelukt! Wij waren een garde in oprichting! Na nog wat af- en aanmeldingen, en een paar 
bijeenkomsten bij Sous, discussies over een rode jas of een paprika-jas, de broeken, de 
gamaschen, de hoeden, en niet te vergeten, de geografie, waren we met een totaal van 17 
heren! Niet allemaal Cavalieren, maar ook wat gezellige prominente mannen uit het dorp! 
 

                        

 

 

                              

  

Foto : Marcel Vink 
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren
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Paul vond zijn zus bereid om ons op te leiden tot volleerde dansers! Het moet een hele klus 
voor haar zijn geweest, om ons alleen al in de maat te leren lopen! Wat kan ze goed op haar 
vingers fluiten!! Onze geweldige juf: Desiree de Wijze! Maar ze heeft het zowaar ‘gemeistert’. 
Respect!! 

Onze eerste repetitie was begin juni want 
ons doel was om de 11e van de 11e ons 
eerste optreden te volbrengen! Dus, op tijd 
beginnen!  Je kunt je voorstellen dat de 
eerste repetitie hilarisch was; 17 kerels een 
dansje leren! Nadat we in de zomer nog 2 
keer geoefend hadden, gingen we in 
september los! Iedere week oefenen in  het 
Kulturhus, met een welverdiend biertje na 
afloop en natuurlijk de dingen nog eens 

bespreken! Is wel eens erg laat geworden, maar er groeide een heuse mannenband in ons 
herenclubje. We dansten steeds beter en dankzij Erik Kurstjens liep het met de kostuums ook 
vlekkeloos! Klein zenuwpuntje de rode jassen zaten in een zeecontainer ergens tussen China 
en Rotterdam! Daar hadden we toch wel ‘pien in de buuk’ van. Maar gelukkig konden we ze de 
woensdag vóór het optreden ophalen, pfff. Na een paar passessies, de conclusie: we zagen er 
puik uit!! 
Na de generale repetitie op de 12e november was het uur van de waarheid aangebroken! Na 
een Yell in de kleedkamer (moest van de juf) ging het nu echt gebeuren! We marcheerden  met 
gezonde spanning de donkere zaal in! We gingen helemaal los, de Herendansgarde der 
Beekse Heerlijckheden!  

Het was geweldig!  Het  publiek  joelde  en  floot  en  
we dansten  als  volleerde  gardisten!   We  stonden  
er zoals  het  de  bedoeling  was en we genoten met  
volle teugen!  Inmiddels  zetten  we  in  de  regio  de  
boel   op  z'n   kop  en   we  zijn   al  uitgenodigd  in  
Keulen! We gaan dus internationaal!  Wie  weet  wat  
er nog allemaal komen gaat? Ik hoop nog heel veel! 
 
Een trotse Cees Hendriks.   
 

  

Foto : Marcel Vink 

Foto : Marcel Vink 

Foto : Marcel Vink 
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