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www.nofly.nl
Helmerstraat 4
6531 ET Nijmegen
Telefoon: 024-8445404

      

Vijverlaan 4, 6602 CX Wijchen  Tel. 024 - 641 25 23   Fax 024 - 641 68 63
Email: info@Sleenhoffbouw.nl  Internet: www.sleenhoffbouw.nl

BOUWBEDRIJF
         SLEENHOFF B.V.

" Als zekerheid vanzelfsprekend is "
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Beste Narren en Narrinnen,

Met de onthulling van de nieuwe Prins is het nieuwe Carnavalsseizoen weer ingeluid door de 
Cavalieren. Bij het schrijven van dit stuk komen voor mij als 'Oud-Prins' weer alle herinneringen aan 
een  en  seizoen boven drijven. Om met dat laatste te beginnen.fantastisch uniek

 omdat de kans die gegeven wordt om Prins van de Cavalieren te zijn éénmalig is. 
Uitzonderingen zijn er wel geweest, maar in de regel blijft het bij die ene keer. Elke Oud-Prins beleeft 
'zijn' Carnaval echter in de goede herinneringen nog een aantal maal.

 omdat wij ook afscheid hebben genomen van ons vertrouwde thuishonk 'De 
Vluchtheuvel'. Na een zeer geslaagde tussenstop in de MAVO (de Pronkzitting was absoluut mijn 
hoogtepunt het afgelopen jaar!) zijn wij inmiddels neergestreken in een schitterende nieuwe locatie: 
het lang verwachte Kulturhus.

 omdat de samenstelling van het kabinet een gouden greep is gebleken. Met pages Fleur 
en Ilse, adjudanten Vincent en Claas, Bob Lampie en onze kersverse President Stanley. Een hecht 
team, dat tijdens alle uitstapjes die we hebben mogen maken altijd vol goede zin, en dikwijls ook drank, 
is geweest. Het team was altijd compleet, reserve-adjudant Paul de W. ten spijt. Alleen de auto van 
Paul heeft deel uitgemaakt van het kabinet, nadat de oude Prinsenauto van Lampie het net voor de 
Carnaval had begeven. Last but not least dank naar Erinne, die altijd voor mij en de overige 
kabinetsleden paraat stond met koffie (met name voor Lampie), een 'bubbel-ontbijt' en andere 
versnaperingen en drankjes.

 omdat ik van de Prinsenproclamatie tot en met de Heksverbranding  ongelooflijk 
veel mooie en uitzinnige momenten heb mogen meemaken. Ik had weinig notie van hetgeen me 
allemaal te wachten stond bij aanvang, maar het was voor mij een overweldigend feest dat in een film 
voorbijtrok. Bijzonder mooi vond ikzelf het feest op de Biezenkamp, waar Jeugdprins Barend de 
Zonnige met Pages Anna en Zoë onthuld werden in een wervelende show van alle schoolgenoten.

 vond ik het deel uit te maken van De Cavalieren. Vol trots kijk ik terug op hoe alle 
Cavalieren hard hebben gewerkt in alle commissies om dit feest onvergetelijk te laten zijn: en dat is 
100% gelukt! Vanaf de eerste vergadering met de Prinsencommissie heb ik mij mee laten voeren in de 
stroomversnelling langs Proclamatie, Recepties, Prinsentreffen, Snert-actie, Wagenbouwersbier 
('Beek de Gekste' en 'Mag door de Beugel'), Hekshijsen, Pronkzitting, de alom befaamde 
Rozenmaondag-optocht en tenslotte de Heksverbranding. 'Alle Cavalieren en Carnavalisten, bedankt 
voor dit schitterende feest!!'

Tenslotte  omdat het nieuwe Carnavalsseizoen inmiddels is aangebroken en ik weet 
dat De Cavalieren onder aanvoering van onze nieuwe Prins wederom zullen hossen en feesten in de 
Heksenketel en ver daarbuiten…..

Uniek

Uniek

Uniek

Fantastisch

Fantastisch

fantastisch

Genoeg geschreven, ook jullie 
hebben gezien dat ik als Prins 
enorm van het feest heb genoten. 
Een laatste dank naar iedereen die 
het seizoen 2005-2006 tot een waar 
feest voor mij heeft gemaakt.

Iedereen bedankt!!!

Oud-Prins Sander d'n Eerste

(Foto: Willy Bos)
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VOOR AL UW SCHILDERWERKEN
Reusensestraat 12
6578 AR Leuth
Telefoon 024 - 663 1830
Telefax 024 - 663 2929
Mobile 06 - 538 730 64

ERKEND SCHIDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

 
 

Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

Maurits & Manus

 

Nee, maar hij heeft er 
al wel in vastgezeten 

met zijn auto. 
Doet Arend ook de tuin 

van het Kulturhus? 
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AFSCHEID VAN PRINS SANDER D’N EERSTE......

werd gelanceerd als Prins in de Vluchtheuvel,
maakte een tussenlanding in de Mavo,

en eindigde in het Kulturhus!

(Foto’s: Willy Bos)
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Leverancier voor
Keller

project keukens,
uit voorraad

leverbaar

Ook voor alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden
aan uw woning, ook houtrotbehandeling

Dr. De Blécourtstraat 76
6541 DK Nijmegen
Telefoon 024-3727333
Fax 024-3727334
Eigenaar: H. Hubbers

 



51  

Victorinox
(multi-functioneel)

EP:

Maurits & Manus

Als kind had je al een heimelijke wens, om ooit eens 
zo'n fraai mes in je handen te mogen hebben. Het heeft 
vele jaren geduurd voordat het hebbedingetje voor die 
kinderdroom betaalbaar werd. Het rode geval werd 
gekoesterd, mocht 's avonds mee naar bed en ineens 
was er geen plaats meer in bed voor mijn beertje dat 
naar de volkse naam Henkie luisterde.
Je kon er alles mee. Met dat mes werd je plots een 
zelfstandig wezen. Moeder hoefde niet meer je nagels 
te knippen, dat kon je nu zelf. Zelfs de randjes afvijlen 
lukte. Voor moeder een blikje doperwtjes openen, 'n 
fluitje van 'n cent. Schroeven vast zetten, in 'n flits 
gebeurd. Het lukte mij ook een gedeelte van vaders 
wijnvoorraad te openen, maar ik moet nu bekennen dat 
ik hiermee de grens van mijn zelfstandig opereren 
danig had overschreden, hetgeen aan vaders gedrag 
duidelijk was te merken.
Toch hadden mijn ouders iets van mij geleerd. 
Zwitserse precisie dat was na de wijn-affaire de wet in 
huis. Het was zonde van mijn teloor gegane vrijheid, 
maar het prikkelt wel je hersenen.
Er kwamen steeds meer Victorinox spullen in huis. 
Laten we zeggen dat het een verslaving werd. De 
spullen waren best wel leuk maar om iedere keer door 
pa de gebruiksaanwijzing voorgelezen te krijgen, was 
minder. Pa had ook nog een z.g. Multitool gekocht die, 
mits juist toegepast, een hele gereedschapskist 
verving. Het was een enorm succes. Pa werd er 
humoristisch van en vanaf dat heilige moment vertelde 
hij iedereen dat je er bijna alles mee kon behalve de 
auto opkrikken.
Over de hoeveelheid huiselijke ongelukken hield hij 
wijselijk z'n mond. Trouwens niemand had in de gaten 
hoe vaak hij bij de huisarts zat. Ja, ja dat kon toen nog, 
het was in de tijd dat de echte huisarts nog bestond.
Al met al hadden die Zwitserse spullen toch een enorm 
voordeel, ze waren namelijk zeer functioneel.
Pa vond zelfs dat de meeste Zwitserse spullen multi-
funtioneel waren. Voor een kind zijn dat te geleerde 
uitdrukkingen en inmiddels heb ik begrepen dat zelfs 
volwassenen moeite hebben om deze begrippen in 
goed Nederlands te vertalen.
Gelukkig kon Pa het mij uit leggen. Functioneel wil 
zeggen op de toepassing toegesneden. Dus als je je 
nagels wil gaan knippen, moet dat perfect gaan. Omdat 
ik de wijnflessen los kreeg, bleek mijn zakmes nog een 
toepassing aan te kunnen en mijn hulp bij moeders 
doperwtenblikje leverde een derde toepassing op. 
Hiermee bleek mijn rode zakmes multi-functioneel te 
zijn.

Dat het leven een leerproces is zal iedereen wel weten. 
De uitleg gegeven door een wijze pa vergeet je je leven 
niet. Na een bezoek aan het Kulturhus kwamen zijn wijze 
woorden weer naar boven borrelen.
Eerst overdonderd door de schoonheid die de nieuwe 
Beekse aanwinst uitstraalt, draaide later de uitleg over 
het multi-functonele maar in mijn hoofd rond. Staande in 
de sporthal waar mensen mij iets via een microfoon 
wilden duidelijk maken, kwam niet aan. Buiten waren 
lieden met allerlei zware onderdelen naar de 
transportdeur van het toneel aan het sjouwen omdat er 
buiten een fietsenstalling in de weg stond. Er zullen nog 
wel meer opmerkingen te maken zijn, maar dat bederft de 
pret. Het is een mooie tent, maar los de knelpunten zo 
snel mogelijk op. En nu niet beginnen met opmerkingen 
”we weten niet wie er verantwoordelijk is” maar de zaak 
aanpakken volgens de Victorinox gedachte.

Lodewijk
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Camouflage
Lichaams behandelingen
Acné behandelingen *
Couperose behandeling *
Elektrisch ontharen

Litteken behandeling
Lymfdrainage
Bindweefselmassage
Ontharing d.m.v. Laser *
* event. Ziektekostenverg.

Depositaire:
E A PNVIRON HAVA LANTINA -  - 

PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING
EN HUIDTHERAPIE

Waterstraat 13 6573 AA Beek-Ubbergen
tel. 024 - 684 2899

website: www.verajansen-huidverzorging.nl
(LID ANBOS)

BEHANDELING UITSLUITEND OP AFSPRAAK

Gespecialiseerd in :

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vorig jaar heeft 
Tamara 50 

euro gewonnen. 

Prijsuitreiking Maurits & Manus tijdens de 
pronkzitting van zaterdag 17 februari 
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Dankzij de steun van de directie en het keukenpersoneel van Kalorama,
de bedrijven die de transportmiddelen leveren en de vrijwilligers

die zich altijd voor 100% inzetten, zijn de Cavalieren
weer in staat de jaarlijkse snertactie te verzorgen.

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Beste SNERT-eters!

Als U dit berichtje leest is de 
kerstboom alweer verbrand, 
versnipperd, dan wel in de tuin terug 
gepoot. Het vuurwerk is verleden 
tijd en de goede wensen voor 2007 
zijn in ontvangst genomen. Bij deze 
laatste sluiten wij ons overigens van 
harte aan!
Zo langzamerhand maakt de 
carnavalminnende gemeenschap 
zich op om aan het grote feest te 
beginnen.

Zo is ook de commissie voor de SNERT-actie met de 
voorbereidingen gestart.
De vergunning voor de verkoop is al binnen. En we mogen 
ook dit jaar weer van de diensten van de keuken van 
Kalorama gebruik maken. Waarvoor een driewerf DANK 
DANK DANK !! 
De Cavalieren en alle vrijwilligers die de SNERT zullen 
rondrijden op:
                 13 JANUARI  2007
hebben er weer zin in!
De verkoop start om 10.00 uur en vanaf dan is ook het vaste 
verkooppunt bij Supermarkt De Witt geopend.
Na vele jaren dezelfde literprijs voor de soep te hebben 
gehandhaafd, moeten we die dit jaar helaas met € 0,25 
verhogen. De literprijs wordt dan € 2,75. Blijkbaar zijn óók de 
grondstoffen voor erwtensoep aan inflatie onderhevig. Wij 
hopen echter van ganser harte dat deze verhoging u niet zal 
weerhouden een heerlijk pannetje soep te scoren! En weet 
daarbij in uw achterhoofd dat het geld ( natuurlijk met aftrek 
van de kosten ) ten goede komt aan de gemeenschap.

(Foto: Ferdinand Tissen)

EP:

Maurits & Manus

Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt een gezellige 
carnavalsviering voor de bejaarden te organiseren, kunnen 
we ziekenbezoekjes afleggen en bezorgen we onze jongste 
jeugd weer een heerlijke kindermiddag !
Noteert u 13 januari alvast op de kalender?

HEEL HARTELIJK BEDANKT !

De SNERT-commissie van de Cavalieren
 

Stephan, de snert is € 0,25 
duurder geworden. Is dat overlegd 

met de penningmeester? 
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Prins Heinz en Gevolg een fijn Carnaval
met al UW onderdanen

EP:

Maurits & Manus

 
 

Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel. 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128

 

Hoor je me: “Je kunt 
er ook parkeren.” 
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Beek 
    Ubbergen 1 9 8 2 - 2 0 0 7

Dweilkapel KNAgalm is in 1982 
ontstaan uit  een selectie van 
topmuzikanten, opgeleid bij Harmonie 
Kunst na Arbeid in Beek- Ubbergen en 
viert in 2007 derhalve haar 25-jarig 
bestaan. Dat gaan we uitgebreid 
vieren, daar zijn we heel goed in. De 
muziek hebben we al vastgelegd!
Ter ere van dit jubileum hebben wij 
onze internationale activiteiten fors 
uitgebreid. 
Zo hebben wij  contracten weten af te 
sluiten met enkele getalenteerde 
muzikanten uit het nabije buitenland, te 
weten Kranenburg, Leuth en Wyler! De 
conservatorium-opleiding, die deze 
toppers in Harderwijk hebben genoten, 
noopte ons wel tot een naams-
aanpassing. De KNA-jers werden 
omgedoopt tot dweilkapel KNAgalm.

De carnavalsactiviteiten, die wij gezamenlijk met 
de Cavalieren muzikaal omlijsten, zijn de 
afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Het 
Kindercarnaval in de Biezenkamp en de 
Sleuteloverdracht in het gemeentehuis 
betekenen voor KNAgalm niet alleen het intunen 
op de nieuwe Prins en zijn Cavalieren, maar ook 
het afstemmen op elkaars instrumenten. We 
hebben tenslotte 11 maanden en 2x 11 dagen 
gesluimerd op het gebied van het mooiste, dat 
onze schepper ooit heeft geschapen: de muziek

Bij het Hekshijsen en stemming maken tijdens de 
Pronkzitting draaien we al op volle toeren en op 
Karnevalssonntag luisteren wij, op onze 
muzikale wijze, de Carnavalsoptocht van 
Kranenburg op en slagen er steeds weer in om 
samen met de Cavalieren in de diverse 
plaatselijke Gasthöfe de stemming d.m.v. 
oerhollandse Schlagers tot ongekende hoogte 
op te drijven!

Niet alleen komt de kwaliteitsverbetering van 
onze muziek hierin beter tot zijn recht, maar het 
geeft ook uitdrukking aan onze muzikale 
klanken, die steeds verder over de inmiddels 
verdwenen grenzen nagalmen.

Verder verheugen wij ons er nu al op om ook bij 
de Rozenmaondag, de Kroegentocht en de 
Heksverbranding weer onze bijdrage te leveren.

Naast het sluimeren hebben wij toch, in het kader 
van het Mozart-jubileum het afgelopen jaar, 
speciaal voor carnavalvierend Beek, een 
klassiek repertoire ingestudeerd, met een 
knipoog naar alles, wat Wolfgang voor ons heeft 
betekend. Zo blazen we de kaskrakers: “Eine 
kleine Nachtmusik” en “Turkish Rondo” nieuw 
leven in, maar wagen we ons ook aan de 
klassieke uitsmijters als: “Der Anzug der 
Gladiatoren” (een ontroerende sonate over de 
klederdracht in de antieke arena), “Heidewitzka, 
wo ist mein Föhn” en “Wir kommen alle in den 
Himmel, weil wir Alaaf sind”.
Wij streven er naar om tijdens de komende 
carnavalsdagen, samen met de Prins en zijn 
Cavalieren, deze muzieknummers een nieuwe 
zinvolle invulling te geven. De arrangementen 
zullen ook dit jaar weer ter plekke verfijnd en 
besproken worden!

Wij wensen de Prins, zijn pages en alle 
Cavalieren een muzikaal en onvergetelijk 
Carnaval 2007 toe !

Met muzikale groet,
Dweilkapel KNAgalm
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Frits Coopmann

Rijksstraatweg 205
6573 CR Beek

Tel./Fax: 024 - 6842006
Mob.:   06 28253078

    

Eetcafé                   Serre

“de Witte”
Nieuwe Holleweg 4, 6573 DX Beek-Ubbergen

Tel. 024 - 684 2436

EP:

Maurits & Manus

 
 

CDACDA
Het gemeente Ubbergen

wenst (al jaren) alle narren

van links naar rechts

maar vooral in het midden

een geweldig

  CDA

CARNAVAL
 

Met de Carnaval is 
Karin met vakantie 
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Hallo luitjes uit Beek en omgeving.
Hier een woordje door: Huub van den Bosch, 

de maker van de Heks.

Ik maak nu de Heks voor de 3  keer en maak 
haar, net als vorig jaar, anders dan 

gebruikelijk.
Dat doe ik omdat het mij saai lijkt als je iedere 
keer hetzelfde aan het maken bent, dus……

Wat ik wel alvast kan verklappen is, dat deze 
Heks te maken heeft met het feit

dat ik op 29 september 2007, 16 word. En dat 
is niet het legaal drinken van bier, dat moet nu 
nog even illegaal. De rest…….. Daar komt u 

nog wel achter bij het Hekshijsen. 

Tot zover mijn berichtje over de Heks.
Ik wens iedereen een gezellig en geweldig 

Carnaval en tot ziens bij 
het Hekshijsen  de Heksverbranding

de

 /

Groeten,
Huub van den Bosch.

Heksenmaker

Nieuwbouw - Verbouw en Onderhoud

Bezoekadres: Lieskes Wengs 3a, 6578 JK Leuth
Postadres: Postbus 34, 6573 ZG Beek - Ubbergen

Telefoon: 024 - 373 61 28                Telefax: 024 - 373 61 52
e-mail: info@vangisteren.nl  internet: www.vangisteren.nl
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een geweldig carnaval
toegewenst door

SCHILDERSBEDRIJF

A.P. BOS en Zonen
Beek-Ubbergen Tel. 024 - 684 3610

 
 

C E N T R A L E  V E R W A R M I N G
V E N T I L A T I E

K O E L I N G
G A S

W A T E R
S A N I T A I R

Z O N N E B O I L E R S
D A K -  E N  Z I N K W E R K

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

F r a n k  b v
O o i j   0 2 4 - 6 6 3 3 1 0 0     M i l l i n g e n   0 4 8 1 - 4 3 3 5 3 4

    Lid van
NETO- NIU V
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zaterdag 10 februari 15.00 uur

John            
Cremers                                  

13.30 uur
Borreluurke ien de Boerenstal

15.00 uur
Verbiende ien de On-Echt van het Jonge Stel

15.enz. uur
Boerenkoffietaofel ien de grote saol

17.30 uur
Kunde ’t Jonge Stel de hand schudde

17. enz. uur
 ’n bietje napraote ien de stal

erges anders ien de saol mag ok!
Ien de stal is ’n lekker stukske muziek!!

De Boerenbruiloft staat weer voor de deur. De koeien 
staan op stal en er kan tijd vrijgemaakt worden voor 
meer frivole zaken. 

Het was voor deze schone boer een eenvoudige zaak 
om een flink frommes te vinden. Nee, geen deelname 
aan het programma “Boer zoekt vrouw”. Onze boer 
ging gewoon op zoek bij onze oosterburen en daar 
vond hij wat hij zocht.

Met zijn eeltige knuisten dwong hij haar hem te volgen 
naar het fraaie Beek. Samen willen ze dit prille geluk 
verder uitbreiden. De door het lot aangewezen 
ambtenaar en zijn secondant lopen zich al warm. Al 
met al belooft het weer een hoogtepunt te worden 
voor het bruidspaar en de vele gasten.

Hier willen we niet veel kwijt over de achtergrond van 
het bruidspaar, dat laten we liever over aan de 
ambtenaar, die dat voortreffelijk en naar waarheid zal 
doen. Wel kunnen we de geachte lezers mededelen, 
dat het a.s. bruidspaar zich veelvuldig vertoont tijdens 
bruiloften en partijen en dus van wanten weet.

 

Namens de Boerenbruiloftcommissie

A.P. de Witt

EP:

Maurits & Manus

(Foto: Willy Bos)

Birgit            
Cremers                                  

Het oude en het nieuwe Boerenpaar  

John en Birgit zijn 
boerenbruidspaar. Maar Birgit 

wist dit eerder dan John. 
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Tankstation Total - ’t Meertje

Nieuwe Ubbergseweg 160 - Nijmegen
Tel. 024 - 3231187

In onze moderne shop:

AUTO-ACCESSOIRES

FRISDRANKEN

TABAKSWAREN

ZOETWAREN

BLOEMEN

CADEAU-ARTIKELEN
ma. t/m vrij.:       06.00 - 22.00 uur
zaterdag:            07.00 - 21.00 uur
zondag:              08.00 - 21.00 uur

TEVENS VERHUUR VAN DIV. AANHANGWAGENS
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ONS HUS

Eindelijk was het dan zover, de gemeente 
kreeg groen licht voor de bouw van het  
Kulturhus. Inmiddels is het gebouw gereed 
voor diverse instellingen en  activiteiten, zo 
ook voor de Cavalieren.

Wel zijn de Cavalieren op zoek naar iemand 
die van mozaïeken houdt (heeft u interesse, 
dan verwijzen wij u naar onze advertentie 
onderaan deze pagina).

Bij de opening liepen we tegen de lamp of beter gezegd tegen de asbak (figuurlijk dan), want er mag in 
het hele hus niet gerookt worden.
Eigenlijk best jammer als je bekijkt dat er veel Carnavalvierders aanwezig zijn die van een peukje 
houden.
Deze groep mensen staat nu buiten en mist helaas de mooie optredens.
Tot onze spijt kwamen we er ook achter dat de algemene ruimten en zelfs het gebouw geen 
toepasselijke namen hebben, dus heeft de Redactie die maar gegeven:

- gymzaal --> Toonzaal
- entree --> Leidy’s ingang
- toiletten --> Noodoverloopgebied (wat een ruimte zeg)

En voor de naam van het gebouw.....Vluchthus, Kulturheuvel of toch maar gewoon VLUCHTHEUVEL.

Gezocht

Man/vrouw tussen 16 en 85
jaar die het geinig vindt om

te mozaïeken omdat Frie, alias
slaatje van <Breed>, denkt dat
wij dat niet kunnen met onze

aanstellerige, witte handschoentjes.
Interesse, neem dan contact op
met de Redactie van dit blad.

(Gelderlander)  
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Verzekeringen
Pensioenen
Financiële planning
Hypotheken
Persoonlijke lening
Praktijkfinanciering
Praktijkvestiging

Regentessestraat 3, 6522 AM Nijmegen
Tel. 024 - 3230731 Fax 024 - 3601567

E-mail
adviesburo@vandenberk.com

 
 

                tabak & lectuur
                           kantoorartikelen
                                      wens- en ansichtkaarten
                                                speelgoed & snoep
                                                           copy-service - foto-service
                                                                       staatsloterij - diverse loterijen  
                                                                                 voetbaltickets - strippenkaarten - postzegels

Waterstraat 64, 6573 AD Beek - Ubbergen 024 - 684 2660

“De Postkoets”

ma t/m vrij: 08.00 tot 18.00 uur, zat: 08.00 tot 17.00 uur

Dependance stomerij Verweij - Newasco

 
 

TWEEDEHANDS
KWALITEITSKLEDING

NIEUWE SIERADEN
     woensdag  13.30 - 16.30 uur               donderdag  9.30 - 16.30 uur
1e woensdag  18.30 - 20.30 uur               vrijdag        9.30 - 16.30 uur
  v.d. maand                                  elke zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

Rijksstraatweg 181 - 6573 CN Beek-Ubbergen     
Ingang Plein Waterstraat naast Marius.

telefoon (024) - 684 4770   www.nenini.nl
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DE KINDERMIDDAG
Natuurlijk wordt de jeugd van Beek ook 
dit jaar niet vergeten door de 
Cavalieren. 
Veel jongens en meisjes en ouders 
weten dat de zondag de leukste dag is 
van de Carnaval.

Daarom hopen we dat de Beekse 
kinderen ook deze keer weer naar de 
Kindermiddag in het Kulturhus op 
zondag 18 februari zullen komen. Want 
er komt natuurlijk een artiest. Wie dat is, 
blijft nog een verrassing. 

In de pauze is er natuurlijk voor ieder kind iets lekkers te 
drinken en te snoepen.

Daarna zullen er ook nog Beekse kinderen op het toneel 
verschijnen. Misschien jij wel !!!

Als je iets leuks, geks, carnavalesk of gewoon iets moois 
op het toneel wilt doen, geef je dan op bij Toon de Jong (tel: 
024-6843997)

Tevens is er een kleurwedstrijd. Wie kleurt het mooiste 
plaatje? Wil je hieraan mee doen, lever dan de kleurplaat, 
die op De Biezenkamp wordt uitgereikt, in. Doe dit vóór 
vrijdag 16 februari ook bij  Toon de Jong, Buizerdstraat 15 
in Beek.

Heb je geen kleurplaat gekregen? Dan moet je even naar 
de Buizerdstraat lopen; Toon heeft er genoeg !!!

Vergeet niet je naam, adres en leeftijd op de achterkant van 
de kleurplaat te zetten. 
De Jeugdprins zal die middag een paar leuke prijsjes 
uitreiken voor de mooiste tekeningen. Succes ermee!

Dus kom allemaal 
 naar het Kulturhus om gigantisch feest te vieren met 

grote en kleine kinderen.

zondagmiddag 18 februari om 14.00 
uur(F
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