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Wij als Rozenmaondagcomité en dan bedoelen 
wij natuurlijk ook onze voorgangers in deze 
taak, zijn u allen hier hééél erg dankbaar voor, 
het geeft ons altijd een goed gevoel als wij aan 
het einde van de Rozenmaondag links en rechts 
horen, dat het weer een mooie en gezellige 
Rozenmaondagoptocht is geweest. En voor 
onze voorgangers weer even het gevoel: kijk 
daar hebben wij toen ook ons steentje aan 
bijgedragen. Ook eventuele kritiek willen wij 
graag horen, want daar kunnen wij dan bij de 
volgende Rozenmaondagoptocht weer, indien 
mogelijk, rekening mee houden. Want het gaat 
erom dat het toch altijd een gezellige 
Rozenmaondag moet worden!! Maar ook dat u 
in de komende jaren telkens weer komt kijken 
naar onze Regionale Rozenmaondagoptocht in 
onze gezellige Heksenketel.
En om dit carnavaleske jubileumjaar te kunnen 
onthouden, hebben wij voor u alvast een kleine 
tip. Het is in het Carnavalsjaar dat de eerste 
carnavalsactiviteiten werden gevierd in het 
l a ng ver wa chte  “Ku l t u rh us ”  in  on ze  
Heksenketel.

Rest ons nog u een leuk en vooral gezellig Carnaval in onze Heksenketel te wensen, samen met Prins 
Heinz de Fernseher en zijn pages Anouk en Sanne,  en vooral een fantastische 
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Rozenmaondagoptocht

Het Rozenmaondagcomité.
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De mannen en vrouwen van.......

wensen alle Bekenaren

een fantastisch Carnaval toe.

UBBERGEN ANDERS
EP:

Maurits & Manus
 

 

Rijksstraatweg 124, 6573 DD Beek - Ubbergen Tel. 024  - 684 18 50

Voor het
monument

3x alaaf

EP:

Maurits & Manus
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Huidverzorgingsinstituut Keller-Cremers
Verbindingsweg 19 Beek

www.kellercremers.nl

Openingstijden:
ma, wo, do: 8.00 - 21.00

di, vrij: 8.00 - 18.00
za: 8.00 - 14.00

 

Zouden ze ook wat 
doen aan de akoestiek 

in het Kulturhus? 

Hallooo! 
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Zaalcommissie van de Cavalieren
De zaalcommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de aankleding van de zaal te maken heeft. De 
overgang van De Vluchtheuvel naar de mavo en van daaruit weer een overstap naar het Kulturhus 
heeft voor de commissie veel werk met zich meegebracht. De werkzaamheden bestaan onder andere 
uit het opbouwen van het podium, versieren van de zaal, klaarzetten van de tafels en stoelen. Dit jaar 
voor het eerst ook tegels leggen. Daar zijn wij als Cavalieren heel goed in. Na afloop opruimen, 
afbreken en schoonmaken.
Dit jaar is het podium aangepast. Daarbij hebben we gelukkig veel hulp gehad van oud-senator en 
oud-zaalcommissielid Nico Groothuijse. “Bedankt hiervoor, Nico!” Het resultaat was er. Ook Miriam 
willen wij nog bedanken. Zij heeft ons geweldig verzorgd tijdens de werkzaamheden met hapjes en 
drankjes. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk!
De zaalcommissie bestaat uit: Arend Jan ten Hagen, Bart Huilmand, Sascha Merkus, Henny Baars, 
Henny Arts en Ferdinand Tissen. Daarnaast hebben we ook een opruimploeg voor de zondagmorgen 
na de zittingsavonden. Op zondagmorgen is het verzamelen bij Hans. Hij regelt altijd een geweldig 
ontbijt, gemaakt door Boy en verzorgd door Marriet en Els. Als we gegeten hebben, vertrekken we 
richting zaal en kan het schoonmaken beginnen. Nadat we alles opgeruimd hebben, gaan we richting 
Tinus voor een drankje. Als we daar de dorst gelest hebben, worden we verwacht bij Els voor een 
heerlijke soep met broodjes. Daar kom je wel weer van bij. Maar dan komt Albert weer met zijn 
jenevers. Lekker hoor!  Alleen uitkijken want 's middags worden we weer in vol ornaat verwacht.
De opruimploeg bestaat uit: Henk de Witt, Henny Arts, Sascha Merkus, Hans Groothuijse, Albert de 
Witt, Ferdinand Tissen, Arend Jan ten Hagen, Bart Huilmand, Erik Lensen en Harry Lensen.

Namens de zaalcommissie ing. F R  
 

     
Sascha is bezig met het podium aan te passen Paul en Peter(Bijl) hangen de fotogalerij op van 

de Oud-Prinsen onder toezicht van 
Peter(Braam) 

     
Bart is tegels aan het leggen    Henny en Nico stellen het podium 

(Foto’s: Ferdinand Tissen) 
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Het moet toch niet gekker worden!

Het plaatsen van een carillon, een geschenk van en aan de gemeenschap van Beek. Iedereen blij. Dat 
had je gedacht.

Een dierenpartij. Twee stromingen. Duiven-liefhebbers en roofvogel-beschermers. Een inwoner in de 
mavo-buurt heeft zijn drie katten. Hij heeft ze verboden muizen te doden. De katten krijgen een 
opleiding tot zorgplicht. Voor de hongerige knaagdieren komt een voedselbank. Dat de buurt hierover 
een verdeelde mening heeft, zal eenieder duidelijk zijn.

Ons aller Hans Groothuijse, bekend en gedegen V.V.D.-man.
Is Hans nu een Rita- of Mark-fan. Het leidt tot heftige discussies. Wie zal het zeggen. Maar Hans zegt 
niets.

Een groot modern en sociaal drama “Een kus van een Rus” staat op stapel om volgend jaar op de 
televisie uitgezonden te worden. Kunstkenners zijn vol lof. Cavalieren zijn kritisch. Zij blijven van 
mening dat de kussen van hun knappe pages niet te evenaren zijn. Nou, dat kunnen die feestvierders 
weten.

Modinettes vinden apenootjes een gruwel voor hun smalle lichaam. Maar onze ranke pastoor vindt 
pindasoep een delicatesse. Dat vinden ze op de Apenheul in Apeldoorn ook.

Woensdagmiddag in Spijker. Kuise voorbijgangers worden niet gegroet. Anderen worden uitbundig 
bekeken.

In de KRO-serie “Toen was geluk heel gewoon” speelde een gekke Henkie. De man was onmogelijk. 
“Het moet niet gekker worden,” zei hij vaak. Soms had hij gelijk.  
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Prinsentoto 2006/2007 
 
Zoals bekend hebben wij sinds zaterdag 11-11 weer een nieuwe Prins. Voor de prinsentoto een 
bekend figuur, iemand die al jaren een groot deel van de inkomsten via de prinsentoto 
binnenhaalde en jaarlijks meedeed om de hoogste plek. De vraag was meer, wanneer hij Prins zou 
worden, dan of het er ooit van zou komen. Wij zijn in ieder geval weer erg blij met onze nieuwe 
Prins en rekenen erop dat het net zo’n mooi jaar wordt als de voorgaande zijn geweest. 
Gezien de grote inkomsten die Heinz voor onze commissie binnenhaalde, deed het ons wel een 
beetje pijn dat hij Prins moest worden en hebben wij de prinsencommissie gevraagd Heinz ook na 
dit jaar op het totoformulier te zetten. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoop ik dat u zich niet laat 
weerhouden om ook de komende jaren het totoformulier in te vullen. Er zullen ook na dit jaar nog 
vele nieuwe en mooie namen op het totoformulier verschijnen.  
 
Speciale dank gaat dit jaar uit naar Bullseye uitzendbureau, Marius doe-het-zelf, Slijterij Jos Peters 
en Primera ‘De Postkoets’ voor hun bijdrage aan de prinsentoto. Ook hebben wij dit jaar een 
tweetal sponsoren gehad die wij bij deze nogmaals willen bedanken. 
Tenslotte nog een dankwoordje voor iedereen die mee heeft gedaan met de prinsentoto en 
hiermee dus zijn steentje heeft bijgedragen om voor iedereen de Carnaval zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Natuurlijk ook onze Senatoren die (voor zover mogelijk) alle huizen van Beek 
afgelopen zijn om de ingevulde formulieren op te halen. 
 
De winnaars van de prinsentoto 2006/2007 zijn: 
 

1. J.G. Gerbrands    €35,-  
2. Th. Rensen v/d Linden  €25,-  
3. Erica Hubbers   €10,-   

 
 
 
 

 

EP:

Maurits & Manus  



34
 

Wij wensen u veel plezier
bij uw Carnavalsvlucht
naar het Kulturhus.
De Groene en Rode Rakkers.

 
 

St Jacobslaan 184
6533 VN Nijmegen
Tel. 024 - 3504340

EP:

Maurits & Manus
 

 

SPECIALIST FIETSVERHUURIN 

Wij tra
nsporteren door de gehele Benelux

El Campo
SPORTIEVE EVENEMENTEN

Erlecomseweg 3, 6577 JA Erlecom
Telefoon 024 - 684 3547  www.benmey.nl

 

Proost! 
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B o e r e n p a a r  2 0 0 6  
BESTE BOEREN EN BOERINNEN, NARREN EN 
NOTABELEN,

Het was voor ons een geweldige ervaring om 
Boerenbruidspaar 2006 te zijn. Niet alleen de 
voorbereidingen, maar ook de dag zelf, was één groot 
feest en is eenieder aan te raden als men gevraagd 
wordt.

Op de dag van de Boerenbruiloft, vroeg in de 
ochtend, hebben we versierd bij Tinus en bij hotel 
't Spijker. Dit jaar hadden we een riet'dekker', 
Derekjan van de Ven (zijn vrouw heet Bianca??) 
die rietpluimen gemaakt had. We hebben er veel 
leuke reacties op gekregen.
De dag begon bij Tinus waar we genoten van 
koffie en een bruidstaart, van marikenbrood en 
suikerbrood; deze versnaperingen waren 
gemaakt door Cees de Bakker en gingen erin als 
koek. “Nog bedankt Cees!”
Na de nodige indrink-biertjes (voor de zenuwen 
want het was de derde keer huwelijk met 
dezelfde vrouw) werd het eerste deel afgesloten 
en gingen we een rondgang door het dorp 
maken.

Aangekomen bij hotel 't Spijker werden we keurig 
ontvangen en na de opening door de 
ceremoniemeester was het aan Frits P. Krul om 
de notabelen van Beek een hart onder de riem te 
steken of bij sommigen een mes in de rug. We 
hebben veel gelachen en het geluid was goed. 
Na de huwelijksvoltrekking hebben we met z'n 
allen van een boerenmaaltijd genoten en na het 
dankwoord van de ceremoniemeester zijn we 
naar de kelder afgezakt voor de receptie.

Veel vrienden, bekenden en personen van 
verenigingen hebben ons gefeliciteerd, waarvoor 
onze dank. In de kelder is het feest nog tot in de 
late uurtjes doorgegaan.

Graag willen wij Willy de fotograaf, Marcel de 
videospecialist, familie, het boerenhof en 
eenieder, die op de dag zelf een voordracht of 
lied ten gehore heeft gebracht, bedanken. 
Zonder jullie was het nooit zo'n feest geweest.
Wij zijn van mening dat de Boerenbruiloft voor 
ons en gezien de reacties van het boerenhof, de 
gasten en andere genodigden, een geslaagd 
geheel is geweest en wij wensen het 
Boerenbruidspaar 2007 veel plezier met de 
voorbereidingen en de dag zelf.

HET BOERENBRUIDSPAAR 2006
ERIC EN IRMA CREEMERS

E r i c  &  I r m a

Het begon op een avond in november toen de heren 
notabelen (A. en H. de Witt) ons vroegen om het 
Boerenbruidspaar 2006 te worden. Na wat summiere 
informatie (het meeste bleef geheim en raadselachtig, 
ook voor het Boerenbruidspaar) hebben we met Marcel 
Peters (ceremoniemeester) en Jürgen Op den Camp de 
nodige voorbereidingen getroffen. Op een januariavond 
bij Tinus werd met familie, vrienden en kennissen 't een 
en ander besproken en natuurlijk onder het genot van een 
goed glas bier en met veel lachen, de dag geregeld en 
klaar was het boerenhof. Het regelen van kleding was ook 
voorpret: van het zoeken in alle kasten, op zolders, de 
zwarte markt in Tiel tot, voor sommigen, in een gehucht bij 
Roermond, want voor de meeste familieleden in het 
boerenhof was het de eerste keer.

(Foto’s: Willy Bos)
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Door onze verslaggever

Albert van Dorst presenteerde Albert de Witt 
een sigaar, een Petit Corona.
Albert joeg verheugd de vlam in het fijne 
rokertje. 'Zeg', zo stootte hij Albert aan, 'moeten 
wij ook niet wat doen?'
Albert  keek eens rond. Het was druk in het 
zaaltje van hotel Spijker.
Vrijwel alle leden van de redactie van de 
Cavalierenkrant waren present op de 
maandelijkse vergadering.
'Nee', lachte hij. 'Wij zijn meer van de 
coördinatie. Wij denken; zij doen.'
'Wat denk je nu dan?', vroeg Albert pesterig.
'Nou, of Petra nog een jonge klare onder de 
kurk heeft', riposteerde Albert.
Op dat moment zwaaide de deur open en 
kwam er een strak genylond been, gevolgd 
door de rest van Petra de kamer binnen. Ze 
droeg een dienblad met daarop een paar 
kloeke glazen pils en, zo zagen de beide 
Alberts tevreden, een fles Speltjenever.
'Dit is een rondje van Ballenhent', lachte Petra 
terwijl ze met haar gouden krulletjes schudde.
Ze zette met haar krachtige handen het 
dienblad op tafel en keek haar fluweelzachte 
blik. Met genoegen constateerde ze dat de 
beide Alberts hun aandacht verdeelden over de 
jeneverfles en haar ranke figuurtje. 'Lang 
geleden dat Robbie zo naar me keek', schrok 
ze meteen van haar gedachte.
'Ik zag jou pas nog hollen in Wyler', lachte 
Albert haar vriendelijk toe. 'Da's best een eind.'

'Zeker', vond Petra, 'maar ik loop daar graag. In 
Wyler wonen tegenwoordig de echt knappe 
mannen.’
Michel van Dijk, in het dagelijks leven gerant 
van het hotel, was in schijn druk bezig met de 
opmaak van de Cavalierenkrant. 'Oh Michel', 
fleemde Petra, 'wat kun jij goed opmaken zeg. 
Maar dat wist ik wel: dat doe je 's avonds aan 
de bar ook wel eens.'
Ferdinand Tissen, geschrokken, keek op van 
zijn bezigheden; tenslotte is hij de grote man 
van de opmaak. 'Doe mein maar ein Bierli und 
ein Schnapps', riep hij met een accent dat 
verraadde dat zijn woonstee over de grens lag. 
'Ich moet dit effe verdauen.'
Petra serveerde het bier en schonk twee 
kelkjes met jonge klare vol.
'Alsjeblieft', zo reikte ze de twee nestoren van 
de Cavalierenkrant ieder een kelkje aan. 'Dat 
hebben jullie wel verdiend, jullie hebben zo 
hard gewerkt.' 
'Da's medicijn', nam Albert de borrel aan terwijl 
hij de gedachte verdrong dat hij een licht 
sarcasme in Petra's stem had gehoord.
Theo Flemminks, de redactievoorzitter, zonk 
met een pilsje in de hand achterover. 'Hoe 
krijgen we die krant in vredesnaam vol?,' zo 
vroeg hij quasi-wanhopig.
'Simpel', spraken de beide Alberts in koor. 
'Hetzelfde als vorig jaar, maar dan met een foto 
van de nieuwe Prins erin.'
Theo zuchtte. 'Hebben jullie je stukjes al af?', 
vroeg hij.

Twee keer Albert

(Foto’s: Willy Bos)
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De beide Alberts deden een poging 
schuldbewust te kijken, maar door gebrek aan 
routine kwamen ze niet veel verder dan de 
poging.
De ene Albert probeerde de aandacht af te 
leiden door er een Dijkstra-mop in te gooien; de 
ander zocht steun bij Harrie Hofmans, de 
graficus in het gezelschap. Die schudde het 
hoofd: 'Nee Albert, het stukje dat je hebt 
ingeleverd was voor het Sportkompas, maar die 
was op dat moment al verschenen.' 
'Maar ik heb wel een advertentie verkocht', 
probeerde Albert nog. 'Klopt', knikte Harrie, 
'aan aannemersbedrijf De Witt.' 
Harrie stak een Wilde Havana op en zag buiten 
de voorzitter van de voetbalclub uit zijn nieuwe 
auto stappen. 'Een jaar voorzitter en nou al een 
nieuwe auto', zo fronste Harrie zijn 
wenkbrauwen. 'Of zou hij een baantje erbij 
hebben?'    

'Je bent de witte wijn vergeten', klonk ineens de 
stem van Jeanne, die teksten had zitten 
corrigeren, door de ruimte.
De gesprekken stokten. Petra richtte zich op en 
draaide een halve pirouette op de bal van haar 
voet. 'De voet van haar rechterbeen', stelde 
Albert werktuiglijk vast. 'Net zo fraai als haar 
linkerbeen', dacht de andere Albert.
De beide vrouwen monsterden elkaar een kort 
moment, als gladiatoren in de arena.
Toen lachte Petra haar befaamde lach, die voor 
zoveel klandizie meer zorgde.
'Je hebt gelijk', zei ze. 'Maar dat is hier toch de 
gewoonte? Je hebt mensen die werken en 
mensen die drinken.'
De beide Alberts stootten elkaar aan.
'Ze bedoelt ons', zei Albert.
'Dat geloof ik ook', knikte Albert.

 

Bakkerij
Cees Hendriks
Rijksstraatweg 189
Beek-Ubbergen
Tel. 024-6841336

Rozenmaondag zijn wij toe
Want dan is de bakker moe
Dinsdag met de Kroegentocht
Wordt ieder café door Cees bezocht
Woensdag zijn wij weer open
En kun je ons heerlijke brood weer kopen
Cees en ik staan dan gereed
Het is maar dat je het weet!

 
 

Telefoon: 024-6631637
www.overhaag.nl

 

 

 
De Krantencommissie v.l.n.r.: Michel van Dijk, Harrie Hofmans, 
Ferdinand Tissen, Jeanne van Sluis en Theo Flemminks.  
De rest staat op pagina 36. 
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Wij horen toch ook bij 
de redactie? 
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maurice peters
staat op afspraak voor u klaar: di,do,vr van 08.00 - 17.30 uur, wo, van 07.30 -16.30 uur, za van 08.00 - 14.00 uur

Rijksstraatweg 207, 6573 CR Beek - Ubbergen telefoon 024 - 684 1167

tussen

 
 

veha
plastics

aluminium
L.A. van Herwijnen
Nieuwe Holleweg 75

6573 DV Beek-Ubbergen

telefoon
024-684 21 36

Fax
024-684 35 46

E-mail
v.herwijnen@tip.nl

Water geweld ?

 
 

Taxibedrijf
LEENDERS

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
Groepsvervoer

Rijksstraatweg 69, 6573 CJ BEEK-UBBERGEN
Tel. 024 - 684 1307 / 684 2566

    
 

 

Tamara de Haard: Winnares Maurits en Manus 2006 
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Toon Flintrop werd de 19  Grutste Cavalier. 
Toon is een bescheiden man, die veel werk 
voor de gemeenschap op de achtergrond 
verricht. Met één activiteit is hij echter wel op 
de voorgrond getreden, namelijk met het 
organiseren van het jaarlijkse Jeugdkamp van 
B.V.C. Ik weet uit eigen ervaring, wat deze 
activiteit van je eist, dus niets dan lof.
Hij heeft zich echter ook op andere terreinen 
druk gemaakt voor de jeugd. Dikwijls als 
scheidsrechter, maar ook als diskjockey 
tijdens de vele feestavonden. Toon is er 
wanneer hij nodig is!

de

1988 dhr.  PeterArts
1989 mw.  Margot van Boldrik
1990 dhr.  Benny Willems
1991 dhr.  Antoon Wiebe
1992 mw.  Bets Maas-Arts
1993 dhr.  Ben Geutjes
1994 dhr.  Theo Maas
1995 Em.  Pastoor W. Van Kessel
1996 dhr.  Theo Wiellersen
1997 mw.  Diny Schoenmakers
1998 De Bouwploeg van B.V.C
1999 mw.  Cory Wentholt
2000 De vrijwilligers van de VVV Ubbergen
2001 mw.  Annemarie Hendriks
2002 dhr.  Loet van Sluis
2003 dhr.  Jan Engelen
2004 dhr. Wim van den Hof
2005 dhr.  Albert van Dorst

DE GRUTSTE CAVALIEREN

2006 dhr. Toon Flintrop

(Foto: Willy Bos)

Toon Flintrop ontvangt de onderscheiding van 
voorzitter John Reijmers

 
 
 

Rijksstraatweg 219
6573 CS Beek - Ubbergen

Tel. (024) - 684 12 26

Cadeau-artikelen, Antiek, Curiosa, Bloemen

Heren, iets goed te maken?
Frans, Frederieke en Miriam

weten er alles van!!!
En.......die lullen nergens over.
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EP:

Maurits & Manus

 
 

J.DUITS - Fleuren

ERKEND SCHILDERS- EN
WANDAFWERKINGSBEDRIJF

* Alle voorkomende schilderwerken
* Behangwerk - Glas
* Dubbele beglazing
* Gevelreiniging

Voor bedrijven, instellingen
en particulieren

Wedesteinbroek 13-38  6546 RL Nijmegen

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

                                                 ERKEND SCHILDERS-
                                                 EN AFWERKINGSBEDRIJF

       024 - 377 08 85

Fax 024 - 379 06 96
 

Zou Coen het Prinsenpak van 
Heinz al gewassen hebben? 
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In Memoriam

Onthutst namen wij kennis van het plotselinge, onverwachte overlijden op 18 november 2006 van 
onze Broeder EED, al bijna 33 jaar penningmeester en secretaris van onze Broederschap van Oud-
Prinsen der Cavalieren. Zijn enorme staat van dienst is in mei 2005 uitgebreid vermeld toen hij 
geridderd werd tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau." Ik had het genoegen jarenlang met hem 
samen te werken o.a. in het schoolbestuur van de Biezenkamp, waarvan hij voorzitter  was, en in onze 
Broederschap, waarvoor hij vrijwel alles regelde wat er gedaan moest worden.

"Gewoon Doen" was zijn devies, toen hij in 1975 Prins Carnaval werd van de Cavalieren in Beek.
Dat bleef ook zo, toen hij bij zijn afscheid als Prins werd opgenomen in onze in 1974 opgerichte 
Broederschap: hij nam meteen de zoveelste bestuursfunctie op zich, zorgde ieder jaar weer voor het 
unieke broedertje dat een nieuwe Prins krijgt op zijn receptie en voor een mooie, ingelijste foto van de 
Prins die afscheid neemt en opgenomen wordt in de Prinsengalerij.  
Kortom: Eed was onze beste en meest actieve Broeder !
Velen zullen zich Eed ook herinneren als bijzonder ambtenaar van de Burgerlijke Stand, als 
Sinterklaas, voorganger bij de Rozenmaondagoptocht, Kei van Beek al in 1989 en ga zo maar door! 
Teveel om op te noemen. 
We zullen Eed missen, hij was al druk bezig met de voorbereiding van het 33-jarig bestaan van onze 
Broederschap op 2 maart a.s. Wij zouden dan na 33 jaar onze bestuursfuncties overdragen aan 
jongere Broeders. Eed heeft dat net niet meer gehaald.

De wat oudere Cavalieren en alle Oud-Prinsen denken met dankbaarheid terug aan alles wat zij met 
Eed beleefd hebben.

Namens de Broederschap Oud-Prinsen der Cavalieren,

Jan Meijer

Eed Markhorst
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Voor al uw bier en wijn
moet u ook tijdens de Carnaval
bij wijnkoperij Jos Peters zijn

Wijnkoperij Jos Peters
Voor wijnen, gedistilleerd en verhuur van bierfustjes en glaswerk

Wij verzorgen wijnproefavonden

Nieuwe Holleweg 1 - Beek- Ubbergen Tel. 024 - 684 2221  Privé 024 - 684 2688
 

 

Nieuwbouw Verbouw
Woningaanpassing

Renovatie Onderhoud

AANNEMERSBEDRIJF
MACHINAAL TIMMERWERK

Bredeweg 112 Groesbeek Telefoon 024 - 397 1229

Bouwen is een zaak van vertrouwen

Kies ook voor Vakmanschap en Zekerheid

 
 

Ga dus voor goed advies naar:
 

                        J.F. DEN HERTOG
Hermelijnstraat 46
6573 XZ Beek - Ubbergen
Telefoon: 024 -6841200
Mobiel: 06 - 14112045
Email: j.f.den.hertog@hccnet.nl

AFHANDELING DESGEWENST 

                                      BIJ U THUIS

Na veel dolle pret is ook dit jaar de fiscus weer aan zet.
Huurtoeslag, zorgtoeslag komen er dit jaar ook nog bij net.
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33 jaar Broederschap
Oud-Prinsen

De Broederschap Oud-Prinsen der Cavalieren is opgericht op 2 maart 1974 door Prins Thé den Eerste 
(Theo Wiellersen) die in 1974 als Prins regeerde over de heerlijkheid Beek. Het was op de avond van 
de 2  maart dat er een afscheidsfeestje was op het einde van zijn regeerperiode in de tennishal 
Hubertus. Tijdens zijn korte afscheidstoespraak kwam hij met het voorstel om het contact van de Oud-
Prinsen te gaan verstevigen met bepaalde activiteiten in het kader van Carnaval in Beek. 'In de 
komende maanden zal dit met het bestuur van de Cavalieren doorgepraat worden.'
Van 1962 tot 1974 zijn er 10 personen Prins geweest. 
Als een rode draad loopt de activiteit 'het opnemen van de Prins op het einde van zijn regeerperiode in 
de Broederschap' door het carnavalsgebeuren. Dit geschiedt vóór het presenteren van de nieuwe 
Prins op ludieke wijze. Aanvankelijk waren er twee Oud-Prinsen die activiteiten gingen voorbereiden. 
Jan Meijer werd de eerste voorzitter en Theo Wiellersen secretaris/penningmeester. 
Wat doet nu de Broederschap Oud-Prinsen? Wanneer een Prins gekozen is, wordt de dag daarop 
door de Cavalieren een receptie aangeboden aan de nieuwe Prins. Op die middag geven ook de Oud-
Prinsen acte de presence. Een korte toespraak door de voorzitter met het overhandigen van het 
broedertje, dat opgebouwd is om een fles goede wijn. Na de receptie wordt de foto van de afgetreden 
Prins opgehangen in de prinsengalerij. Vele jaren was dat in “de Gouden Leeuw”, het café van Frits 
van Driel (Oud-Prins Frederik de Eerste). Henk Nieuwenhuis heeft kans gezien om een prachtige 
Oud-Prinsen-medaille te ontwerpen. De Prinsen noemen dit het beschermende schild, want hij heeft 
een doorsnee van wel 13 cm. Afgedrukt staat het wapen van de gemeente, een prinsensteek en een 
sleutel die de Prins ontvangt op het gemeentehuis tijdens de zitting van alle Carnavalsverenigingen uit 
het Hoog en het Laag.
Op 8 februari 1975 werd Prins Eed de Eerste (Eed Markhorst) opgenomen in de Broederschap en 
daarna ontvingen de voorgaande 11 Oud-Prinsen ook de onderscheiding van de Broederschap.
Rond 1979 hebben de Oud-Prinsen op zich genomen de heks te hijsen op de zaterdag voor de 
Carnaval om 12.00 uur 's middags, op de hoek Rijksstraatweg  Holleweg. Ook organiseren zij de 
verbranding van de heks op dinsdagavond 24.00 uur.
Onze Oud-Prins Stef de Zwarte (Stef Teunissen) heeft het broederschapslied gemaakt, dat bij alle 
activiteiten uit volle borst wordt gezongen door de Broeders, tegenwoordig vaak begeleid door de 
band van de Oud-Broeders, die ook bij alle activiteiten aanwezig is onder de naam : de BOB band.
Vanaf 1962 tot 2006 zijn er 45 Prinsen geweest. 8 Oud-Prinsen zijn ons ontvallen.
Wanneer de Prins tijdens de Prinsenproclamatie wordt geïnstalleerd, worden hem de versierselen, 
zoals staf en prinsenketting door de voorzitter van de Cavalieren overhandigd. Ter gelegenheid van 
het 33 jarig bestaan der Cavalieren is door de Broederschap Oud-Prinsen een nieuwe ketting 
aangeboden. Vanaf dat moment draagt de nieuwe Prins deze ketting.
De Broederschap Oud-Prinsen is een grote vriendenclub. Een keer per jaar, op de derde Kerstdag, het 
feest van de Onnozele Kinderen, wordt jaarlijks het zo geheten convent gehouden. Op die avond 
horen de deelnemers het jaarverslag en de financiële verantwoording en vindt de benoeming plaats 
van nieuwe leden voor de verschillende commissies. Denk aan: het heks hijsen, het verbranden van 
de heks, de opname in de Broederschap van de afgetreden Prins en de kascommissie. Iedere Prins 
kan tijdens de rondvraag zijn zegje doen en u kunt het wel raden dat zo´n vergadering flink kan uitlopen 
en heel plezierig is, mede dankzij de drankjes. In de afgelopen 33 jaar werden de bijeenkomsten van 
de Oud-Prinsen beurtelings in de verschillende etablissementen in het dorp Beek gehouden. Maar er 
is veel veranderd en de laatste jaren was alleen “Sous les Eglises” beschikbaar.
Bij het optreden van de Broederschap zijn de leden gekleed in een zwarte broek, een wit overhemd 
met een rood strikje en dragen zij de Oud-Prinsen-medaille. Dit jaar voor het eerst ook een rood/witte 
shawl met opschrift ́ Broederschap Oud-Prinsen`.
Wij wensen de nieuwe Prins een goed regeringsjaar toe en alle inwoners van de Heksenketel een 
goed en gezellig Carnaval 2007.

e

Een Oud-Prins van de Broederschap.
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Manege Ebbers is gespecialiseerd

in ponyrijden voor de
jeugd van 7 - 17 jaar

(gediplomeerde instructeurs)
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Broederschap Oud-Prinsen der Cavalieren

33 jaar

4 jubileumprins:
Prins Peter d'n Keigoeie

e 3 jubileumprins:
Prins Hendrik d'n Eerste

e 

2 jubileumprins:
Prins Henk d'n Eerste

e 1 jubileumprins:
Prins Frans d'n Tweede

e 

1 Prins der Cavalieren:
Prins Lodewijk d'n Eerste

e 
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