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Voor al uw     stuc- sier- en pleisterwerk

traditioneel

Stef Nas Rijksstraatweg 70, 6573 DA Beek-Ubbergen 
Telefoon 024 - 677 3060   Mob. 06 5376 1891

 
 

gas - water - sanitair - c.v. - lood- en zinkwerk
alle soorten dakbedekking

Kantoor / privé:
Stollenbergweg 240
6572 AB Berg en Dal
Tel.: 024 - 322 66 18
Mobiel: 06 - 54 77 64 20

Werkplaats:
Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen
Tel.: 024 - 373 24 67
Fax: 024 - 323 47 62

EP:

Maurits & Manus

 

John heeft weer 
plezier! 
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Van uw President

Lieve narrinnen en narren,

Carnavalsseizoen 2006/2007 is weer 
begonnen! Voor mij is dit altijd een heel drukke 
periode. Het begint al in juli als Paul de Wijze, 
John Cremers en Peter Braam uit hun 
zomerslaap ontwaken. Nieuwe ideeën voor een 
act op de elfde-van-de-elfde vliegen je dan om 
de oren! Aan voorpret heeft het bij ons zeer 
zeker niet ontbroken. Bij onze repetities is er 
altijd wel iemand die weer in de lach schiet en 
tranen van het lachen rollen dan ook regelmatig 
over onze wangen. Het resultaat van 
Goed(t)/Foud(t) heeft u inmiddels kunnen zien 
op de laatste pronkzitting.
Het aftredende prinsenkabinet wordt dan ook 
weer  wa kker  o m aan haar  la a ts te  
“verplichtingen” van het seizoen 2005/2006 te 
voldoen. De pronkzitting in Kekerdom werd 
door Prins Sander d'n Eerste en zijn 
(aanzienlijk) gevolg bezocht, een week voor zijn 
aftreden. Ook de receptie ter ere van Prins 
Alexander werd door het kabinet met een 
bezoek vereerd. Hier blijkt weer hoe zeer dit 
prinsenkabinet naar elkaar toe is gegroeid. De 
versprekingen van Fleur (Carnaval is niet echt 
mijn ding), de glazen deur van Ilse (auw), de 
slechte avond van Claas (nog een quantrootje, 
Claas?) en de eeuwige strijd van Vincent met de 
veer-van-de-prins passeren onder een goed 
glas champagne bij Erinne en Sander nog eens 
de revue. Dat wordt nog eens extra 
geaccentueerd door het cadeau dat Sander 
voor ieder kabinetslid heeft gemaakt: een heus 
fotoalbum van het afgelopen seizoen. Er waren 
lege bladzijden over, die in een mum van tijd vol 
geschreven werden. Iedereen schreef iets bij 
elkaar in het boekje en als je al die 
commentaren doorleest, dan komen de 
woorden 'trots' en 'plezier' als eerste naar 
boven!

En trots ben ik nog steeds op dit stel. Ik had 
geen beter kabinet kunnen wensen in mijn 
eerste seizoen als president. Zonder de 
anderen tekort te doen, wil ik er toch een tweetal 
extra uitlichten.
Allereerst Lampje! Het hele seizoen heeft hij 
ons schade vrij rondgereden. Aangezien in 
onze tweede auto geen cd-speler aanwezig 
was, heeft Lampje kosten nog moeite gespaard 
(inclusief bekeuringen) om toch nog wat 
g e ze l l i g e  c a rn a v a ls mu z ie k  o p  e e n  
cassettebandje te zetten. De extra ritjes met 
vergeten veren, de daarna onvergetelijke 
sanctie voor Vincent (hij mocht vervolgens een 
dagje lopen i.p.v. meerijden), de hulp bij het 
optuigen van de prinsenwagen (inclusief 
flitslamp van Arend-Jan ten Hage) en zijn grote 
kennis van het Carnaval en prinsenkabinet 
hebben mij enorm geholpen. Ik hoop dan ook 
dat we dit jaar weer regelmatig van zijn diensten 
gebruik kunnen en mogen maken.

Dan Sander. “Oh wat was het voor mij heerlijk 
om het spreken bij recepties aan jou, Prins 
Sander, over te kunnen laten. Dat heeft enorm 
veel druk van mijn schouders weggenomen. De 
ontvangst bij jullie thuis met altijd weer 
champagne als start ….super! Vooral dankzij 
jou en Erinne heb ik een prachtig eerste jaar als 
president gehad. Je had een mooi stel 
feestbeesten bij elkaar gezocht en het was een 
enorme eer om met jou en jouw kabinet een jaar 
op carnavalsavontuur te gaan!”

Maar terug naar de drukte in november. De 
nieuwe Prins komt eraan. Altijd spannend. Wie 
wordt het? Wie gaat hij als adjudanten en pages 
aanstellen? De pronkzitting, die gepresenteerd 
moet worden, brengt ook altijd spanning met 
zich mee. Nu nog extra. Een nieuw 
onderkomen! Is alles wel op tijd klaar? Heeft de 
zaalcommissie onder leiding van Ferdinand 
Tissen en Sascha Merkus handen genoeg om 
mee te helpen? Ziet de zaal er wel leuk genoeg 
uit? Komen er wel genoeg mensen? Mag er nou 
wel of niet gerookt worden? Hoe moet 't met het 
geluid? 
Kortom er is genoeg om je ongerust over te 
kunnen maken! En het is dankzij de 
inspanningen van vele senatoren dat we op 11 
november toch konden starten met het 
programma.
De spanning wordt opgebouwd en eindelijk 
staat daar om ongeveer 23.11 uur Heinz van 
Benthum te springen op het podium als nieuwe 
Prins!  
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De Fernseher! Kon niet missen, een Duitse 
inslag! Heinz ten voeten uit! Dan blijkt hij op het 
podium toch iets minder bravoure te hebben 
dan ik dacht. Hij stelt in zijn zenuwen zijn 
adjudanten Roy van Driel en Peter Bijl voor als 
zijn pages. Hij wordt gecorrigeerd door 
voorzitter John Reijmers en gelukkig 
verschijnen Anouk en Sanne ten tonele, 
gevolgd door de adjudanten. Via Tinus komen 
we uiteindelijk bij Heinz thuis aan. Daar komt hij 
even tot rust. Om een uur of drie komt dan 
vervolgens het eerste hoge woord als Prins 
eruit: “De Goeij, de machtsstrijd is begonnen!! 
Kijken wie er de baas is, Prins of president.”
Gelukkig, Heinz is weer terug op aarde, denk ik! 
De dag van de receptie volgt. Heel vermoeiend! 
Er zijn veel mensen gekomen en het is erg 
moeilijk om even een onderbreking in te lassen. 
Er komt geen einde aan de stroom mensen en 
niet iedereen is even begripvol voor de 
vermoeienissen van het nieuwe kabinet. Maar 
we slaan ons er goed doorheen en na afloop 
van de receptie zakken we af naar “het Spijker” 
alwaar we op ons gemakje gaan dineren. De 
ontspanning is er al snel. Dassen gaan af, 
steekjes worden afgezet en de Prins mag zijn 
officiële kleding uitdoen. Onder een natje en een 
droogje wordt het weekend nog eens 
doorgesproken. Alle verhalen, komplotten en 
theorieën passeren de revue. Ik zak onderuit en 
luister naar iedereen. Buiten is het donker 
geworden en de ontspanning begint ook bij mij 
eindelijk te komen.

Ik denk nog eens na over het afgelopen 
weekend en over de enorme inzet en 
enthousiasme van alle vrijwilligers! Zonder hen 
kan zoiets niet van de grond komen! 
Daarom wil ik, voordat ik afsluit, iedereen 
bedanken voor de steun en de hulp om 
Carnaval in Beek ieder jaar weer opnieuw tot 
een groot feest te maken. Ik heb er zin in en ik 
hoop u ook!!!

Alaaf Alaaf Alaaf

President Stanley de Goeij

De President samen met de nieuwe Prins 
Heinz de Fernseher

(Foto’s: Willy Bos)

EP:

Maurits & Manus

 

Heb ik het goed 
gehoord? Roy en 

Peter zijn de 
Pages? Zal wel door 

het geluid komen. 
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Prins Barend de Zonnige
                   Pages Anna & Zoë

Het was een te toffe en te gave Carnaval.
Ik had niet verwacht dat het zo bijzonder zou zijn.
Het begon al bij de verkiezingen. Dit was een hele spannende tijd door alle concurrentie
en toen ik het eindelijk wist, niets mocht vertellen.
Er was ons gevraagd of het een speciale onthulling mocht zijn vanwege het afscheid van meneer 
Theo. Dat vonden wij natuurlijk prima. Achter de schermen was het erg spannend.
En toen we eenmaal onthuld waren, kon ook voor ons het feest beginnen. Samen met Anna en 
Zoë waren we klaar voor het lange weekend.
Het was allemaal zeer indrukwekkend. Zaterdag hekshijsen en naar B.V.C. Zondag gingen we 
naar de kindermiddag en 's avonds de Pronkzitting. We werden met het busje van Prins Sander de 
eerste opgehaald en thuis gebracht. President Stanley wou de traditie van vorig jaar in stand 
houden en scheurde een briefje van 10 euro door midden en gaf mij de eerste helft en als ik 
wakker zou blijven tijdens de Pronkzitting kreeg ik de andere helft. Maandag was de optocht, dat 
was echt super leuk! Het was mooi weer, maar wat kun je ook anders verwachten bij Prins Barend 
de Zonnige. Er was veel snoep, maar helaas moesten we op het einde van de rit toch zuinig zijn 
met het gooien en strooien. Aan het eind van de Rozenmaondag, na de prijsuitreiking, hebben we 
afscheid genomen van het officiële programma als Prins. Het was een hele leuke en bijzondere tijd 
in de Carnaval en ik hoop dat mijn opvolger het ook leuk zal hebben.

Prins Barend de Zonnige

Vlnr: Page Zoë, Prins Barend de Zonnige en Page Anna

(Foto uit privécollectie)
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Helemaal op het begin wist ik niet of ik page wou worden.
Maar ik heb het toch gedaan.
Ik at altijd op vrijdag bij een vriendin van mij, dus ik hoorde het pas na school en toen kwam ik 
binnen en mijn broer zei dus zo van: we gaan toch een beetje feest vieren ook al ben je het niet 
geworden, dus ik dacht echt een beetje dat ik het niet was geworden en toen kwam ik binnen en 
toen begon mijn moeder me te knuffelen en toen snapte ik het even niet meer, maar toen zei mijn 
moeder dat ik het was geworden en toen begon ik zowat te gillen. 
Toen moest ik die avond naar Barend toe en toen kregen we een beetje kinderchampagne (dat 
was heel lekker).
Toen had ik de volgende dag een feestje, maar op die ochtend moesten de foto's ook gemaakt 
worden. Dus moest ik bij dat feestje mijn mond houden(dat heel moeilijk was want ik wou het zo 
graag vertellen!).

Ik vind het heel leuk dat ik toch ook een keer page ben geweest.
En ik wens de volgende pages veel plezier want het is echt de moeite waard!

-xxx- Anna van den Bent

Hallo allemaal
 
Ik ben page geweest en dat vond 
ik heel leuk.
Ik was het samen met Zoë en 
Barend was de Jeugdprins. 
Ik vond het heel spannend.
Het leukste vond ik, denk ik, de 
pronkzitting.
Iedereen dacht dat ik de optocht 
het leukst zou vinden, maar ik 
vond dit het leukst. 
Ik vond het ook heel leuk dat ik 
met Zoë werd gekozen want ik zit 
nu bij Zoë in de klas.
Met Barend vond ik het ook heel 
leuk, in het begin was hij best 
verlegen, maar daarna hadden 
we heel veel lol.

Prins Barend en zijn pages in de Rozenmaondagoptocht

Hoi ik ben Zoë.
Ik ben vorig jaar samen met Anna page geweest bij 
Prins Barend.
Dat was heel leuk. We hadden eerst Carnaval op 
school, dat was heel leuk.
Na het hekshijsen op zaterdag gingen we  naar BVC en 
's avonds naar de pronkzitting.
's Zondags gingen we naar de kindermiddag, dat was 
ook heel leuk, want er was een soort van songfestival. 
En 's avonds waren we uitgenodigd bij het G.S.J. waar 
het helaas niet zo druk was. Dus……….komt allen dit 
jaar.
En op maandag was de Rozenmaondag, de optocht 
dus, en dat was ook heel leuk.
En toen op dinsdag was de kroegentocht  en toen 
sneeuwde het.
En toen was helaas de Carnaval afgelopen.
Ik vond de pronkzitting en de optocht het leukste!

Groetjes Zoë

(F
ot

o’
s 

W
ill

y 
B

os
)

Samen met Sander d’n Eerste 
de heks hijsen  
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van Lyndenstraat 13 A, 6566 BG Millingen aan de Rijn
Tel. 0481 - 43 23 50  Fax  0481 - 43 11 98

www.josvanhees.nl

FIETS KAPOT ?
Wij halen en brengen uw fiets gratis bij u thuis

( tot ± 20 km)

Burgemeester Eijkelhofstraat4, 6566 AT Millingen aan de Rijn
Tel.  0481 - 43 88 39  
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Beste  feestvierder(inneke)s,

Het is weer zo ver. Beek Ubbergen komt weer in 
de schijnwerpers. 

De voorbereiding is belangrijk. Vrolijkheid is 
belangrijk, zolang vriendelijkheid voorop staat. 

Plagen mag, pesten niet.
Al die vrijwilligers, die zich inzetten om het 

zonnetje te laten schijnen voor iedereen die 
beschenen wil worden, werken samen om velen 

uit hun isolement te verlossen. Mooi toch?
Ook komt er weer die speciale viering in de kerk. 

Dat doet me denken aan een Afrikaans 
spreekwoord:” Als een vogeltje drinkt, laat hij het 

aan God zien.”
 Je ziet het gebeuren: water pakken, en koppetje 
omhoog. De kerk zal aangepaste muziek laten 

horen.
Mocht de optocht iets later beginnen, dan is dat 

vanwege de traditie, een teken dat de pindasoep 
op de pastorie weer lekker was.
Ta-daa, ta-daa, ta-daa … Alaaf.

Jullie Pastoor

(Foto: Willy Bos)

EP:

Maurits & Manus

Pastoor Wesseling vermaakt zich tijdens de pronkzitting

Het cari llon is een typisch Nederlands 
muziekinstrument. Het klokkenspel werd in de 15  
eeuw uitgevonden in Vlaanderen en daarna al 
gauw overal in de Nederlanden gemaakt. Een 
carillon bestaat uit ten minste 23 bellen. Het 
instrument wordt bespeeld met een toetsenbord. 
De toetsen worden met een vuist aangeslagen. De 
grotere bellen zijn verbonden met pedalen.
(Van de redactie)

de

 

Hoor jij het carillon 
niet meer met dat 
EP-spelertje van 

Heinz? 
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EP:

Maurits & Manus

 

Zou Briljant ook het Kulturhus schoonmaken? 
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Tussen de stuwwal en de 
Ooijpolder ligt de Heerlijkheid 
Beek. Van heinde en verre 
komen wandelaars en fietsers 
om dit rustieke dorp met een 
bezoek te vereren. Ook 
schri jvers en kunstenaars 
zoeken deze unieke omgeving 
op om inspiratie op te doen. 
Want behalve natuurschoon 
vindt men er een overdaad aan 
rust.
Niet alleen de bezoekers, maar 
ook de bewoners van het dorp, 
gen ieten van de un ieke 
omgeving van de Heerlijkheid: 
hardlopen in het bos, op een 
bankje uitkijken over de polder 
of gewoon iets nuttigen bij de 
plaatselijke horeca.

Slechts vier dagen per jaar, als de burgemeester de sleutel van het dorp aan de Prins heeft 
overhandigd, is het een ware Heksenketel in het dorp. Vrolijke mensen zingen en dansen en hossen 
vier dagen lang en maken een aanstekelijk kabaal dat tot in de verre omtrek te horen is. Vooral op 
Rozenmaondag, als de plaatselijke carnavalvierders versterking krijgen van collega's uit de hele 
regio.
Op wat politiek gekrakeel, een enkele echtscheiding en de zoveelste nederlaag van BVC 1 op rij na, is 
er de rest van het jaar meestal weinig commotie in ons dorpje. Kortom een prachtige en rustige plek 
om te wonen en te leven.

Totdat plotsklaps deze rust vorig jaar wreed verstoord werd door het klokkenspel van de pastoor. Het 
voor zijn priesterjubileum geschonken carillon klingelde op discotheekvolume vier keer per uur over 
het dorp. Op zondagmorgen werden de plaatselijke stappers al om acht uur gewekt; geen mens kon 
meer uitslapen en de bedrijfsartsen in de regio hadden overwerk om al de ziekmeldingen van 
oververmoeide Bekenaren en Bekenezen te verwerken.
Zelfs Annemarie van Cees de bakker, zelf toch ook een niet-geringe geluidsproducent, klaagde steen 
en been: de krenten zouden van schrik tijdens het carillonspel uit de bollen springen.
Het gerucht gaat dat zelfs de Hofbrouwers, toch niet echt bekend om hun protestsongs, een lied tegen 
het carillon op hun reportoire gezet hebben: het werd hen al snel te grijs, steeds diezelfde wijs.
Er wordt gefluisterd dat de heer A.P. de Witt, als enige in het dorp, geen overlast van het carillon 
ondervindt. Zelfs nadat hij van 6.00 uur in de ochtend tot 21.00 uur in de avond op het terras van Spijker 
had doorgebracht, had hij het carillon nog niet gehoord. Of dit ligt aan het, gezien zijn leeftijd, enigszins 
verminderde gehoor of aan de op kosten van de redactie van BVC genuttigde oude jenever vermeldt 
het verhaal niet.

Nu was het de pastoor natuurlijk niet te doen om negatieve publiciteit; dus riep hij in allerijl het 
kerkbestuur bijeen; dat organiseerde op haar beurt weer een open avond voor de verontruste 
dorpsbewoners en omdat ook in de toekomst iedereen samen carnaval wenst te vieren, werd er al snel 
een compromis gesloten: het volume van het carillon ging iets lager en het begint op zondag later te 
spelen.
Iedereen blij en de rust is weergekeerd in de Heerlijkheid.

Moraal van het verhaal: het is toch wel leuk als iemand iets verzint, waar we ons met het hele dorp druk 
over kunnen maken.
Wij, van de redactie, wachten dan ook vol spanning op jullie initiatieven.  
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Ouderen niets meer waard?

Hoezo? We zijn een fortuin waard.

We hebben:





















ilver in onze handen

Goud in onze tanden

Dure glazen voor onze ogen

Gas in onze darmen

Stenen in onze nieren

Lood in onze schoenen

Kalk aan onze nagels

Staal in onze heupen

Plastic in onze 

Chips in onze oren

itten vol met dure medicijnen

Lijken wel op goudmijnen

Een mens met zoveel mineralen

Is met geen miljoen te betalen

Daar, ga fier door het leven

Neem kritiek op als een spons

Want door bovengenoemde rijkdom

Drijft de economie nog steeds op ons.

                                                  T.T.

knieën

Maurits & Manus

(Foto’s: Willy Bos)

 

Weet je wat 
helpt tegen het 
ouder worden? 

Ja, naar de 
kroeg toe gaan 

en Carnaval 
vieren. 
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maandag
 
       19 februari

                14.00 uur

U heeft het vast al eerder gehoord, maar toch 
kunnen wij het niet laten om het nog eens te 
vertellen!
Wij hebben dit jaar een carnavalesk 
jubileumjaar, want de  is deelbaar door . 
Dus reden temeer om er dit jaar op 
Carnavalsmaandag of  beter gezegd 
“Rozenmaondag” een nog groter feest van te 
maken. En dat kunnen wij en u niet alleen, maar 
dat doen wij samen met Prins Heinz de 
Fernseher en zijn CAVALIEREN , onze 
Jeugdprins en onze oosterburen ui t  
Kranenburg, Carnavalsvereniging “Krune 
Kroane.”
Daarom feliciteren wij natuurlijk ook Prins Heinz 
de Fernseher met zijn pages Anouk en Sanne, 
zijn adjudanten Peter Bijl en Roy van Driel. Zij 
mogen op Rozenmaondag, als alle deelnemers 
aan hen voorbij zijn getrokken vlak voor het 
centrum in de Heksenketel - samen met de 
Raad van 11 - als hekkensluiters mee in onze 

 editie van de Rozenmaondagoptocht. Prins 
Heinz en zijn pages, samen met de Jeugdprins 
en zijn pages en zullen de prijzen van deze 33  
Rozenmaondagoptocht gaan uitreiken aan de 

33 11

33e

e

meest carnavaleske creaties! Maar dat maakt 
de jury uit!!
33 Keer Rozenmaondagoptocht in de 
Heksenketel is weer een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Rozenmaondag. 
Want hieraan wordt niet alleen hard gewerkt 
door het Rozenmaondagcomité zelf, maar ook 
door de wagenbouwers en alle andere 
deelnemers aan onze Rozenmaondagoptocht, 
want daar komt u ook voor kijken. Denk aan 
onze onmisbare sponsors, vergeet hen 
alstublieft niet bij het doen van uw inkopen. 
Denk ook aan onze niet te missen vrijwilligers, 
waarvan wij er eigenlijk elk jaar wel een aantal 
tekort komen, de EHBO vereniging voor een 
pleister, indien nodig, op de wondjes, de Politie 
voor het handhaven, de Cavalieren voor het 
feestvieren, de verkeersregelaars om alles in 
goede banen te leiden, de gemeentewerkers, 
die na de optocht het nodige op te ruimen 
hebben en de Horeca-ondernemers voor het 
natje en een hapje enz. Maar zonder u als 
publiek, wel of geen carnavalsvierder, zouden 
wij ook geen bestaan kunnen hebben.

33  Rozenmaondagoptocht!!e
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