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46 Jaar
Van de redactie

De mavo is verlaten en gesloopt. De Cavalieren 
hebben het Kulturhus gevonden. Afgelopen 11 
november hadden we daar onze pronkzitting met 
de dag daarop de Prinsenreceptie. Om dit 
allemaal te realiseren is er veel werk verzet. Het 
bestuur met het maken van nieuwe afspraken. 
De programmacommissie met het licht en geluid, 
en de zaalcommissie met de aankleding van de 
zaal. Met z'n allen hebben we een goed resultaat 
neergezet .  Een mooi  feest  voor de  
gemeenschap. De pronkzitting en receptie 
waren geweldig. Beide zijn ook goed bezocht 
door mensen en verenigingen van binnen en 
buiten Beek. Bij de organisatie van dit geslaagde 
weekend hebben we ook alle medewerking 
gehad van de beheerder en het personeel van 
het Kulturhus. Bedankt!
Na 10 jaar op de lijst te hebben gestaan was het 
dan zo ver. Heinz is Eindelijk Prins. Prins Heinz 
de Fernseher. Nu moeten we op zoek naar een 
vervanger voor Heinz die ook zo veel zal 
opbrengen in de Prinsentoto. Heinz is ook lid van 
d e  R o z e n m a o n d a g - S t i c h t i n g .  D e  
Rozenmaondagoptocht kent dit jaar een 
jubileumjaar. Het is de 33 editie van de optocht. 
Daarom is het mooi dat Heinz in dit jubileumjaar 
als Prins de optocht mag leiden. 
Nog een jubileum dit jaar. Niet een carnavalesk 
jubileum, maar al 25 jaar zorgt dweilkapel 
KNAgalm voor  s temming t i j dens  de 
carnavalsactiviteiten zoals het hekshijsen, de 
optocht van Kranenburg, de Rozenmaondag, de 
kroegentocht en de heksverbranding.
Beide van harte gefeliciteerd!

ste 

Verder staan we nog even stil bij het jubileum van 
de Broederschap Oud-Prinsen. Zij bestaan 2 
maart a.s. ook 33 jaar. De Broederschap is 
opgericht door Thé Wiellersen. Zij zorgt voor het 
opnemen van de Oud-Prins, aan het einde van 
zijn regeerperiode, in de Broederschap. Bij de 
Broederschap Oud-Prinsen denk je ook meteen 
aan Eed Markhorst. Helaas zal Eed het 33-jarig 
bestaan niet mogen meemaken. Hij is 18 
november 2006 onverwachts overleden. Eed 
heeft veel betekend voor de Broederschap. Hij 
was bijna 33 jaar secretaris-penningmeester.

Drie jubilea en een nieuwe start in het Kulturhus. 
Alle redenen om te gaan feesten dus. Wij hebben 
er zin in. 

De redactie wenst u allen een fijne Carnaval!

Maurits & Manus  

Er zijn 2 senatoren 
geboren: Rens en 

Niek 

En 1 page: 
Juultje 
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TETS TISSEN
K L U S B E D R I J F

Onderhoud
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Verbouw

Telefoon    06 - 51 854 372
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Prins, Pages, Adjudanten, Bestuur en Senaat voor het eerst in het Kulturhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“de Cavalieren” 

Bestuur: 
 
John Reijmers Voorzitter   Marcel Peters 2e Secretaris   
Albert de Witt Vice-voorzitter  Stanley de Goeij President 
Roy van Driel Secretaris   Peter Bijl 
Stephan Sak  Penningmeester  Albert van Dorst Grootvorst 

Senatoren 
 

Henny Arts     Barry van Eck    Harry Lensen 
Klaas Arts     Peter Eijkholt    Seselito Marttin 
Mark Arts     Freek Flemminks   Sascha Merkus 
Henny Baars     Theo Flemminks   Jos Peters 
Peter Braam     Hans Groothuijse   Theo Reintjes 
Elwin Brouwer     Arend Jan ten Hage   Loet van Sluis 
Jürgen Op den Camp    Bart Huilmand    Ferdinand Tissen 
Matthieu Creemers    Haiko van der Jagt   Paul de Wijze 
Vincent Creemers    Toon de Jong    Claas de Witt 
John Cremers     Sander Joosten   Henk de Witt 
Michel van Dijk    Erik Lensen     
 

(Foto: Willy Bos) 
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Hans

(Wij regelen ook een lekker buffetje voor iemand anders)

S  L  A  G  E  R  I  J
Boy Stappershoef

Koningin Julianalaan 22
6576 AR Ooij Tel. 024 - 663 316 88

 
 

   

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG  12.00 - 18.30
DINSDAG T/M VRIJDAG
                     9.00 - 18.30
ZATERDAG     9.00 - 16.00

HAUPTSTRAßE 67A
47559 WYLER

TEL. 0049-2826-92292
FAX 0049-2826-92294

MOBIEL 0049-170-9225070

Uw reis boeken in Duitsland kan
een stuk  zijn,

mede dankzij ons 
computer programma

en de hoge kinderkortingen.

voordeliger
prijs/vergelijk

E-mail: info@wyler.de
Internet: www.wyler.de

 
 

Kapsalon voor modern

kapwerk voor

hem en haar

“Jacqueline”
Plataanstraat 7

Beek tel. 024-6843446
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(Foto: Willy Bos)

“Wtt sotl str Cavalitrtn,
is onsztlf tn anstrtn tt pltzitrtn.

Litfst kwtktn tn vtrgartn,
voor Bttk tn st Btktnartn.”

Beste narren en narrinnen gan onke geliefde 
Heerlijkheid Beek,

Tfssen dit stfkje en mijn gorige schriftelijke 
bijdrage ligt alweer een dik jaar. Het is goor 
iedereen, die Carnagal in Beek een warm hart 
toedraagt, een bijkonder bewogen aeriode 
geweest. Een jaar gan een lach en een traan. Zo 
hebben wij de afgeloaen jaren afscheid moeten 
nemen gan gerschillende (ofd) senatoren en 
Ofd-Prinsen der Cagalieren. Onlangs is Eed 
Markhorst ons alots ontgallen en wel oa 18 
nogember jl. Als laatste daad heeft Eed de 
Prinsengalerij der Cagalieren gan een likje gerf 
goorkien. Deke kal binnenkort in ons Kfltfrhfs 
een mooi alaatsje krijgen.
En dat brengt ons dan meteen bij ons niefwe 
onderkomen, het nf al ongolareken Kfltfrhfs, 
waarin wij onke eerste Pronkkitting mochten 
hofden. Kosten nog moeite waren gesaaard om 
er een geweldige haaaening gan te maken, wat 
ook grotendeels is gelfkt. Alleen het gelfid 
saeelde ons aarten maar ook daar kal, met 
medewerking gan de Gemeente Ubbergen, aan 
gewerkt worden. Een echoaft hoort in de Efteling 
thfis en niet in Beek. Ook kal worden nagedacht 
oger een fatsoenlijk onderkomen goor onke 
rokende Carnagalisten.

Als goorkitter gan onke geliefde gereniging had ik 
het arigilege om een dag góór de Proclamatie de 
naam gan onke niefwe Prins der Cagalieren door 
te krijgen. Hiergan heb ik geen gebrfik gemaakt. 
Kortom fw goorkitter is, net als gele andere 
aanwekigen, oa deke agond enkele keren 
grandioos oa het gerkeerde been geket. Deke 
onthflling was ook goor mij een aangename 
gerrassing. Na meer dan tien jaar oa de 
Prinsentoto te hebben gestaan, moest 't er een 
keertje gan komen. Heink gan Benthfm kal 
eindelijk De Cagalieren goorgaan als Prins Heink 
de Fernseher. Deke ffnctie is hem oa 't lijf 
geschregen als fergente liefhebber gan 
carnagalsmfkiek en stokofde Df i tse 
marsmfkiek. Verder wil ik hem gan harte 
feliciteren met de eicellente kefke gan kijn 
arinsenkabinet. Zijn adjfdanten kijn beiden 
gelofterde bestffrsleden gan onke Cagalieren 
en de aages wilden al ganaf hfn 13  aage 
worden. President Stanley kal een makkie 
hebben dit jaar.
Het komende Carnagal kal f een arachtige 
gelegenheid bieden om oa een eengofdige wijke 
met anderen te commfniceren. Gewoon drie 
dagen lang elkaar een glimlach toebrengen. 
Meer is namelijk niet nodig om een ander een 
goed gegoel te gegen. Mocht dit desondanks bij 
iemand gan f toch nog moeite kosten, dan wil ik 
gerwijken naar een fitsaraak gan een inmiddels 
ogerleden beroemde moaaentaaaer, Mai 
Taillefr genaamd. Tijdens een intergiew werd 
hem gegraagd hoe hij kijn trafmatische 
ergaringen heeft ogerwonnen. Hij antwoordde 
heel simael: “Meneer, ik lach door mijn tranen 
heen.” Zo kiet f maar.
Cest mij f een korgeloos, dorst- en kwalengrij 
Carnagal toe te wensen. Ik hooa nog gaak met f 
het glas daaroa te mogen heffen.

e

Voorkitter der Cagalieren,
John Ceijmers

Een goorwoord gan de goorkitter
der Cagalieren
John Ceijmers

EP:

Mafrits & Manfs  

John heeft geen 
moeite met lachen. 
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Als vanouds....... geopend
op  vanaf 13.00 uur.

Alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.

Tijdens Carnaval, op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 
serveren wij u tussen 17.00 uur en 21.00 uur onze

” ‘t Keldertje ” 
Carnavalsmaandag

Carnavalsmenu’s

CARNAVALSMAANDAG
”ROZENMAONDAG‘

kunt u op ons terras terecht voor
een biertje en diverse lekkernijen.

MENU 1
Soep naar keuze

met stokbrood
#

Kipsaté met nasi,
gebakken ei en 

kroepoek
#

Koffie

€ 14,50

MENU 2
Soep naar keuze

met stokbrood
#

Spijkerschnitzel
met frites en 

salade
#

Koffie

€ 17,50

MENU 3
Soep naar keuze

met stokbrood
#

Tournedos pepersaus
met frites en 

salade
#

Koffie

€ 25,00
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Kijk deze krant goed na, u kunt 50 euro winnen.
De vraag is:

Inzenden vóór vrijdag 16 februari 2007 aan:
Redactie Cavalierenkrant 

Raailand 22, 6573 BK Beek-Ubbergen
of inleveren bij :

Marius Doe het zelf Markt

Hoe vaak heeft Maurits last
van weergalm in zijn hoofd?

Naam:...............................................
Adres:..............................................
Postcode:..........................................
Woonplaats:......................................
Tel:..................................................

Maurits  heeft
........ X last van weergalm

EP:

Maurits & Manus (WEERGALM)

“Geluiden, geluiden, geluiden overal!!” zucht onze 
Maurits. Hij was zo blij met het carillon dat hij er 's 
nachts voor opgebleven is om er de hele nacht van te 
genieten. De pastoor had hem echt een dienst 
bewezen. Als liefhebber van dat soort muziek kunnen 
de klokjes van Bartholomeus niet vaak en niet hard 
genoeg klinken. Het aan banden leggen van deze brok 
cultuur hebben hem genoodzaakt een CD aan te 
schaffen. Wat blijft er dan nog over? Je wordt 
gedwongen naar het Kulturhus te gaan. Dat is voor 
Maurits echt een afknapper geworden. Hij hoorde er 
steeds maar stemmen door elkaar en zelfs met echo. 
“Het is voor een oud bestuurder niet vol te houden” 
deelde een ontdane Maurits ons mede. Op de vraag 
wat hoort u dan allemaal, barstte onze vriend los: “Het 
is een chaos, dàn hoor je de stem van Leidy , dàn weer 
Toon de Jong, dàn een ambtenaartje genaamd Jeroen 
en steeds maar die aannemers die heel hard hoera 
roepen vanwege het extra werk.
Het is niet normaal meer.
Daarbij komt nog dat je alles minstens twee keer hoort 
en soms nog verstaanbaar ook.
Ik vind het jammer voor Toon, die kon zijn karwei niet 
afmaken, maar dat betekent niet dat je moet blijven 
echoën. En dan tot overmaat van ramp Leidy met 
Jeroen samen over de inrichting. De een wil tegeltjes, 
de andere vitrage en maar roepen. Ik word er gek van! 

Gelukkig is Heinz Prins geworden. Heinz heeft voor 
een dorpsgenoot altijd het hart op de goede plaats 
zitten, hoewel je dat niet direct merkt als je hem 
ontmoet. Maar voor mij heeft hij een perfecte oplossing 
bedacht. Hij heeft mij vanuit zijn bedrijf een xtended 

lay spelertje ter beschikking gesteld dat ik opzet als ik 
vanwege die weergalm in de problemen kom. In een 
directe verbinding kan ik dan genieten van het carillon, 
dat is eindeloos goed.”
Aldus onze trouwe vriend Maurits. Misschien heeft 
Heinz voor de Beekse  Carnavalsvierders ook een 
oplossing in huis. De trouwe lezers van dit Beekse blad 
weten het waarschijnlijk al. Onze medewerkers 
Maurits en Manus zijn weer van de partij. Dit jaar zal 
het opvallen dat Maurits vanwege de weergalm en  zijn 
liefde voor het carillon regelmatig met zijn 
spelertje op zijn hoofd zit en de vraag is natuurlijk, hoe 
vaak.
Manus is niet zo gelukkig met de technische oplossing 
van Heinz. Zijn opmerking: “Het is niet gezellig als jij 
met dat ding op je kop zit. Als ik de pest in krijg, koop ik 
een I-Pod.” spreekt boekdelen.

De redactie van uw lijfblad prijst zich gelukkig met de 
medewerking van beide heren en wenst de lezers 
succes met de oplossing van het probleem.

E
P

EP: 
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Tijdens de Pjotr-avond nieuwe stijl is er een prijs voor de 
mooiste Johnny, de mooiste Anita en het mooiste stel. 

 

Gas - Water - Sanitair - Nieuw- en Verbouw

Specialist in dakbedekkingen

Loodgietersbedrijf

A. EIJKHOLT
VOOR VAKWERK

Rijksstraatweg 261 Beek-Ubbergen, tel. 024 - 684 3670

EP:

Maurits & Manus

 

Pjotr de Piep! 
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- Verzekeringen 
- Hypotheken 
- Bankzaken 

 
 
 
 
 

024 - 6841453 

              
       
 

Hebt u het carillon al 
gehoord? 
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Beste Carnavalisten en Cavalieren,

Nou, dat gaat wat worden met Heinz van EP. Een 
Electronische Partner is erg handig tijdens de 
Carnaval. Want aan een NEP (Niet Electronische 
Partner) heb je waarschijnlijk nix. Die zuupen en 
dansen en schuupen alleen maar. Stroom en input 
leveren voor de Prins is er niet bij (al heb ik dames 
gezien die daar de batterijen wel voor hebben). 
Heinz moet zich maar mooi aan zijn EP houden. 
Overigens heb ik van Heinz begrepen dat 't tijdens 
de dolle dagen betekent: Eindelijk Prins. Of 
Eindelijk Prijs, Een Pils, Even Plat, Ernstig Pinnen, 
Effe Piessen, Evenementen Plein, Eeuwig Plezier. 
E n f i n ,  n a  e e n  v o o r b e r e i d i n g  a l s  
boerenbruiloftspartner moet het lukken om Prins te 
zijn van Heksenketel.

Het Kulturhus is er, het geluid is goehoehoehoed: 
dus er kan gefeest worden. De pronkzitting van 
november j.l. was volgens de Gelderlander goed 
voor een acht. Dat zijn twee punten te weinig. De 
zitting van februari wordt voorbereid onder het 
motto: 

 Wees geen Mien, zet Heinz op tien! 
Trouwens, goede actie van Pearl, die Heinz de 
Fernseher! 

Wij gingen voor goud. En nu hebben we 
goud! 

Dames en heren Carnavalisten, ik wens u toe een feestelijke voorbereiding en een geweldig feest! Of 
het nu de pronkzitting is, de Rozenmaondag, de kussen van de pages, de pindasoep van de pastoor of 
het haringhappen: laat het u allemaal goed smaken. En gedraagt u tijdens de drie, vier of vijf dolle 
dagen. We zien mekaar nog.

Alaaf (3x)

P.Wilbers, burgemeester van Heinz de Fernseher

(Foto: Willy Bos)
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Architecten en Ingenieurs
Bouwtraditie sedert 11 . 11 . 1111 !

Wij wensen Prins Heinz de Fernseher
en al zijn onderdanen

een Prettig Carnaval 2007

St. Annastraat 16, 6524 GB Nijmegen  Tel. 024 - 323 4964

Smits & Orval
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P   R   O   C   L   A   M   A   T   I   E 

Wij, Prins Heinz de Fernseher, 
  
 Getogen in de Smorenhoek 
 Wonende tegenover ’t Lupke 
 Samen met Corien, Lotte en Bart 
 Uit Beek niet weg te krijgen 
 Dus u zult het nog effe met ons moeten  
 doen! 
 
   Proclameren: 
 
1. dat eindelijk alle verenigingen thuus zijn in het Kulturhus; 
 
2. dat het Kulturhus weer Vluchtheuvel gaat heten en dat bij het 

eerste feest het dak eraf gaat! 
 
3. dat waar rook is, ook vuur is! Komt de brandweerkazerne in de  
 Smorenhoek? 
 
4. dat het derde elftal van BVC weer met de strontkar door het  
 dorp zal gaan! 
 
5. dat het Rozenmaondag-comité met zijn 33-jarig bestaan 
 eindelijk de Grootstse Cavalier wordt! 
 
6. dat het Rozenmaondag-comité, dan als dank, de optocht 33x 
 leuker zal maken dan de voorgaande jaren; 
 
7. dat er geen huizen meer worden gekraakt, maar noten! 
 
8. dat de plaatselijke aannemers schatrijk zullen worden met 
 alle nieuwe bouwputten; 
 
9. dat de Carnaval het carillon zal overstemmen; 
 
10. dat we benieuwd zijn wie daarover gaat nuilen; 
 
11. dat wij als Prins Carnaval 2006/2007 iedereen een geweldig 
 Carnaval toewensen onder het motto: 
 
 “Met de Carnaval achter de TV vandaan, 

We gaan er met z’n allen tegenaan” 
 
Gegeven te Heksenketel, de 11e november 2006 
 
Prins Heinz de Fernseher 
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Vervolgens bleek dat het pak van ex-Prins 
Sander d'n Eerste bij mij wat te groot 
uitviel en dat betekende: een nieuw pak. 
Ook hier weer een misverstand, ik had 
geen groter pak nodig, maar een kleiner 
pak!!
Ook de kas van de Cavalieren was in de 
loop der jaren door de Prinsentoto te goed 
gevuld. Omdat ik er al zolang opstond, 
was dit een reden om mij van de lijst te 
wippen door mij de titel van Jaarlijkse 
Dorpsgek te geven.

In de late nazomer ben ik perfect begeleid door de twee 
andere Nederlandse leden van de Prinsencommissie in 
combinatie met de al eerder vernoemde Duitser en 
hebben we, naar  eigen zeggen, een leuke act in elkaar 
gedraaid, waardoor het gissen wie de nieuwe Prins zou 
worden, sterk vergroot werd. Door onze nationale held 
Rembrandt in de act te betrekken was het wel duidelijk 
dat de nieuwe Prins uit de schildershoek zou komen. Zou 
het dan toch Foto-Willy worden of Joost de Kwast? Zelfs 
ik was door meerdere biertjes een klein beetje verrast dat 
ik de nieuwe Prins zou worden.

EP: Eindelijk Prins

Bijna een jaar geleden, op de Kindermiddag met de Carnaval, stond er opeens een Nederlands 
sprekende Duitse Cavalier naast me met de vraag: “Na, und??” Ik gaf als antwoord dat er wel te praten 
viel. Die kans kreeg ik niet meer, met als gevolg dat ik me nu Prins der Cavalieren 2006/2007 mag 
noemen. Een voorwaarde van die Duits/Nederlandse Cavalier was wel dat ik een Duitse titel zou 
nemen, zodat hij zich ook een beetje in de Heimat zou voelen. Zo ziet U: die naam kwam dus niet van 
mezelf, zoals iedereen altijd denkt. 

V.l.n.r. 
President Stanley de Goeij, 
Adjudant Roy van Driel, 
Page Sanne Flemminks, 
Prins Heinz de Fernseher, 
Page Anouk Smeenk 
en Adjudant Peter Bijl

Heinz met Corien en hun kinderen
Lotte en Bart

Hier wist onze knuffelbeer het al...

(Foto’s: Willy Bos)
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Lancering van Prins Heinz de Fernseher

Als lid van de Rozenmaondag-Stichting, die dit seizoen 
haar 33  optocht zal organiseren, ben ik dan ook erg 
trots dat ik deze optocht vanaf grote hoogte zal leiden en 
het feest in de Heksenketel tot net zo'n succes zal laten 
worden als mijn voorganger en collega BVC3-lid 
Sander.

ste

Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen aan de act, in het bijzonder Peter en 
Dory Braam, Stephan Tasche. Uiteraard ook de 
Pages Sanne Flemminks en Anouk Smeenk en de 
Adjudanten Roy van Driel en Peter Bijl. Zij zijn om 
in kaarttermen te praten: BLIND MEEGEGAAN.

3 x Alaaf 

Prins Heinz de Fernseher

Zo had ik een aantal weken voor de onthulling op een 
R o z e n m a o n d a g - v e r g a d e r i n g  t e g e n  m i j n  
nietsvermoedende Adjudant Roy van Driel “verklapt” dat 
ik het zou worden, maar daar geloofde hij niet veel van. Er 
dient wel bij vermeld te worden dat Roy deze avond 
beneveld was door het welbekende goudgele vocht.

Wat volgde waren de spannende weken 
voorafgaande aan de onthulling. Zou ik m'n 
mond kunnen houden? Welnu, dit is 
perfect gegaan. Samen met Peter Braam 
afspreken op geheime plekken, van auto 
wisselen voor de fotosessie. Het was net 
Peter R. de Braam met in zijn kielzog de 
mysterieuze Dory. Het ging allemaal goed!

(Foto’s: Willy Bos)
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