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Klusjesbedrijf
Sjaak Jansen

Reparaties
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 onderhoud
in

bedrijf, huis en tuin

Rijksstraatweg 167, 6573 CN Beek - Ubbergen

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave:
06 - 186 485 42

Fax : 084 - 743 4000
E - mail : j.jansen189@chello.nl
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Jan Felet schreef ons dat bovenstaand vers door zijn vader gemaakt werd naar aanleiding van de 
schuttersfeesten, waar de zoon van de huisarts zich koning had geschoten.

Het koningschieten gebeurde in die tijd in de Waterstraat tegenover de families Peters en Mey. Daar 
lag een grasveldje, waarop het zaklopen, koekhappen en ringsteken door de ruiters werd beoefend.

Koning Karnemelk was de zoon van dr. Piet van Hasselt. Wim Jansen, bijgenaamd “de Jens”, vader 
van Ireentje en Joke, woonde aan de Rijksstraatweg 133. Wim had een kolenhandel en was een 
verwoed paardenliefhebber en een uitstekende ruiter.

Vroeger waren er in Beek 2 café's die met de naam Mussenberg waren getooid: de Grote en de Kleine 
Mussenberg. Theodoor Damen was de eigenaar van de Grote Mussenberg.

1

2

Daar kom de schutterij,
Met vaandels en met trommen
Ze lopen in een lange rij
En 't kan hun niets verdommen
Ze doen 't voor hun plezier
Voor vaandel en hun koning
Je ziet 't aan hun snuit
Ze zijn zo zoet al honing

Daar heb je de schutters
Wat marcheren ze fier
Ze houden van schietenl
Van borrels en bier
Wat hebben ze een branie
Wat hebben ze een lef
Dat komt, hoe is 't mogelijk,
Van 't plichtsbesef

Wanneer weer voor een keer
Het koning schieten daar is
Dan is er feest in 't durp
En dat, dat lang niet raar is
Een adjudant te paard
Laat 't beestje lustig dansen
Hoe kan het anders zijn
Die kerel heet Wim Jansen

Refrein

5

6

En is er wat te doen
Gaat heel de troep marcheren
Vooraan gaat dan de band
In smetteloos witte kleren
Ze slaan de grote trom
Ze slaan de kleine trommel
Ze slaan voor iedereen
En lang niet mis, wat drommel

De schutterij van Beek
Zal jaren nog leven
En voor het goede doel
Zijn beste krachten geven
Wees trots dan op uw club
Van trouwe schuttersvrinden
En vree en vriendschap zal  
Zich steeds bij u bevinden
             --------

Schutterij B.U.B. Een gedicht n.a.v. een koning

3

4

En eenmaal is 't gebeurd
Hieruit kan men wat leren
Een nieuwe koning kwam
En hij moest toen trakteren
Hij sprak de schutters aan
Mijn vrienden luistert ellek
Ik drink hier op mijn roem
Een glaasje karnemelk

Het oefnen dat gebeurd op
Iedere zondagmorgen
Het gaat er gezellig toe
En weg zijn alle zorgen
Want Theodoor Damen zal
Het schieten hun wel leren
Als zij maar op hun beurt
Bij hen op de pot verteren

Theo Felet, vrij naar “daar komen de Schutters.”
(vermoedelijk rond 1955)
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Foto uit 1946: V.l.n.r. Mevrouw Verheijen, 
Mevrouw van Hasselt, Piet van Hasselt 
en Piet Verheijen

EP:

Maurits & Manus

 

Daar komen de 
schutters! 
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Textielreiniging Verweij bv
Ooij / Ubbergen

Openingstijden stomerij
maandag t/m vrijdag

08.00 - 12.00 uur
12.30 - 16.00 uur

Dependance Beek
“De Postkoets"

Rijksstraatweg 159
6573 CM Beek / Ubbergen

Telefoon 024 - 684 2660

De Bouwkamp 8,  6576 JX Ooij / Ubbergen,  Telefoon 024 - 663 8220
 

 

Thuis in de polder!

KLIMAATBEHEERSING - INSTALLATIE -  PROJECT AUTOMATISERING

Electrotechnische installatie

Beveiliging

Besturingstechniek

Service- en storingsdienst

Gespecialiseerd in de agrarische sector
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Kroegentocht42edinsdag 20 februari 2007
aanvang 13.00 uur

Hotel ’t Spijker




Iemand nog een goed idee 
voor de 9e onderscheiding 

Neem dan contact op met Drs P

KROEGENTOCHT 2007:
(Met vrachtwagen)

13.00

5

Namens de kroegentochtcommissie
Claas de Witt

Hoewel het seizoen nog in de startblokken staat, is het 
vreemd om nu al over de afsluitende carnavalsactiviteit te 
schrijven. Maar toch, hij komt er weer, de tocht der tochten 
en wel op dinsdag 20 februari; tenminste als de 
Pronkzitting 2007 inderdaad op zaterdag 17 februari is.
Het begint weer om  uur bij Hotel Spijker. 
Daarvandaan vertrekken we om 14.00 uur naar…..de 
volgende bestemming. Met de opening van ons Kulturhus 
zal de route anders worden dan voorgaande jaren. Hoe 
Dat is in deze fase nog niet duidelijk, maar zal in de Rozet 
t.z.t. nog bekend worden gemaakt. De gezelligheid zal er 
zeker niet onder lijden. En Carnaval dient een en al 
gezelligheid te zijn. Over Carnaval gesproken:
Konijnen fokken tegen de klippen; ja zelfs hun neusjes 
wippen.*
Op dinsdag 8 februari 200  zijn we iets moois begonnen. 
Iedereen liep de 40  kroegentocht en deed “voor de 7  
keer” mee. In 2006 was dit dus de 8  keer. Het streven van 
eenieder zal dus zijn om in 2009 voor de 11  maal 
deelnemer te zijn en het eerste fel begeerde Kruuske te 
behalen. Zij, die dan  meedoen, zullen deze 
primeur ervaren. 
De administratie hiervan is reeds in 2005 in gang gezet.
Besluitend met de uitspraak:
Moge wij vaker slachtoffer worden van een 
onweerstaanbaar plezier en daarbij niet weten te 
vermijden anderen aan te steken**
Wij hopen u allen wederom in groten getale te mogen 
begroeten.

*  Uit: Carnaval der dieren
**Uit: Ich bin ein Almeloër

e e

e

e

nog steeds

Maurits & Manus  

Dat zei Margreet 
ook. Maar welke 

fout dan? 

Volgens mij 
heeft Paul 

vorig jaar een 
fout gemaakt. 
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drukkerij
st. annastraat 235 - 241

6525 gp - nijmegen
tel. 024 - 355 60 68
fax 024 - 356 14 99

ruime parkeer-
gelegenheid

achter de
zaak

kopieën
trouwkaarten

dankbetuigingen
geboortekaartjes

verlovingskaarten
handelsdrukwerk

kleurenkopieën
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Daarnaast zijn er verzoeken bij bijzondere 
gelegenheden.
Afge lopen jaar z i j n e r  versch i l lende 
evenementen geweest waar ons optreden 
gewenst was.
Bij het jubileum van Harrie Felet in hotel Spijker 
hebben we aan Ubbergen en de grensstreek 
gere la teerde nummers  gebracht .  Op 
'Monumentendag' hebben we een presentatie 
gegeven omdat die dag in het kader van 'feest' 
was georganiseerd. Dit betrof twee optredens en 
een uitleg van het vaandel, met daaraan alle 
medailles van de Prinsen die voor de Cavalieren 
hebben geregeerd. 
Bij het veertigjarig jubileum van de Zonnebloem 
beleefden we ons eerste optreden in het 
Kulturhus. Er was nog geen geluidsinstallatie, 
dus zelf maar zorgen dat er een oplossing te 
vinden was. Aan de reactie van het publiek was te 
merken dat het optreden werd gewaardeerd. 
Bijzonder was de uitnodiging om bij de 
heropening van een café in Elst acte de présence 
te geven. Het was een vreemde gewaarwording 
dat de meeste gasten uit Beek kwamen en met 
name uit de 'Smorenhoek'.
Ook de groep, die succes had bij het 
schlagerfestival in Millingen, was actief. Tijdens 
de laatste pronkzitting werd “OPA” opgevoerd. 
Wel of geen slechte akoestiek, het deerde ons 
niet, het optreden kwam goed door.

Het laatste optreden in 2006 was in het 
Kulturhus. Het was bij die gelegenheid, dat de 
“Vrijwilliger van het jaar” werd verkozen. 
Zo blijft het leuk en motiverend om behalve 
optredens rond de Carnaval, ook andere 
evenementen op te vrolijken.
Nu gaan we het nieuwe jaar in. Voor het 
schlagerfestival in Millingen staat er weer een 
geweldig spectaculaire act in de steigers. De 
groep, onder de bezielende leiding van Marianne 
van Gerven, repeteert zich suf om in Millingen 
weer goed voor de dag te komen.
Het koor heeft weer een repertoire dat de 
Carnaval-vierende zotten en zottinnen zal 
aanspreken. Johan Arts zal de inspirerende 
leider zijn en zal, afhankelijk van de plaats van 
optreden, het repertoire aanpassen.

Tevens heeft het koor enkele nieuwe leden 
mogen begroeten.
U weet het: wilt u deel uitmaken van onze 
vriendenclub, kom dan naar een van onze 
repetitieavonden op dinsdag v.a. 20.00 uur in het 
keldertje van Hotel “'t Spijker”.

Wim van het Erve, voorzitter.

HET KOOR 'DE HOFBROUWERS ' WENST U 
ALLEN EEN HEEL FIJNE CARNAVAL

(Foto: Henk Baron)

Wij gaan weer een goed 
carnavalsseizoen tegemoet. 
Achterom kijkend hebben we een 
g oe d jaa r  ge ha d .  In  d e  
carnavalstijd zijn we weer bij 
d i v e r se  v e r z o r g i n g s -  e n  
verpleeghuizen opgetreden. Het 
blijft onze eerste opgave om juist 
daar optredens te verzorgen.
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stichting
garantie
instituut
woningbouw

aannemingsbedrijf 
janssen - groesbeek b.v.

Utiliteitsbouw en Woningbouw
Renovatie en Verbouwingen

Postbus 215, 6560 AE Groesbeek
Telefoon 024 - 3975393 Telefax 024 - 397 68 93
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1,2,3,4, Jan ga je mee naar Hent

(Herkomst: uit de oude doos van Margot van Boldrik)

Het liedje is geschreven door de heer A. Schoenmakers, die ook het Ubbergse volkslied 
componeerde. Rondom 1935 was er in Beek een tamboerkorps van de Jonge Wacht en de Jonge 
Werkman. Dat waren de Rooms Katholieke organisaties t.b.v. de Beekse Jeugd. Van dit tamboerkorps 
was de heer Schoenmakers  de instructeur. Daar de meeste leden geen noten konden lezen, zocht hij 
naar een ludieke oplossing van dit probleem. Zo ontstond het onderhavige lied. Deze informatie werd 
mij verstrekt door Piet Cremers.

A.P. de Witt

Toelichting op het lied van Hent Verheijen.

Hent Verheijen woonde in de Bongerdstraat in 
het huis waar nu Jan Verheijen (koorzanger) 
woont. Hent was getrouwd met een vrouw, die 
de bijnaam had van “Maldense Dien”. Hij had 
een kolenhandel en een transportbedrijf. Zijn 
paard werd zomers na  afloop van de werkdag 
naar de wei gebracht. De Beekse jeugd was er 
dan als de kippen bij om op het paard te mogen 
zitten.

De Jonge Wacht
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De Beekse Carnavalsvereniging “Mag door de 
Beugel” zal ook dit jaar weer deelnemen aan de 
Rozenmaondagoptocht in de Heksenketel. De 
echte Beekse vereniging, bestaande uit 33 
jongelieden, die er elke Carnaval weer voor gaan, 
zullen in 2007 voor de vijfde keer met een wagen 
aan de start van de optocht verschijnen. Hieronder 
volgen enkele impressies van het vorig jaar:

CV “Mag door de Beugel” had er vroeg zin in 
dat jaar. Het carnavalgevoel kan natuurlijk 
nooit vroeg genoeg beginnen. Dat jaar 
organiseerden we voor het eerst, samen met 
'Beek de gekstuh', een carnavalsavond in 
oktober, namelijk het “Begin-bouwseizoen 
feest” op 15 oktober. Bouwers moeten vroeg 
beginnen om in februari de wagen klaar te 
hebben, zeker wanneer je zoals wij ieder jaar 
een nieuwe wagen bouwt. Vroeg beginnen 
dus, maar wel met een feestje.
Deze avond was zeer geslaagd. Het bleek dat 
de jeugd van Beek, graag carnavalt, zelfs al in 
oktober. 

Vlak na deze avond is onze vereniging dus ook begonnen met bouwen in een van de loodsen van 
Groothuijse. Dit was een geweldige locatie. Stroom hebben we bij de achter- en zij- buren mogen 
lenen, (nog bedankt hiervoor). We hebben voor het eerst de hele wagen binnen kunnen opbouwen. 
Geweldig!! 
Het thema “Beek wordt afgebroken, dat Mag niet door de Beugel” was de leuze van de wagen. We 
memoreerden aan de tram, de Gouden Leeuw en het Gildehuis; mooie dingen uit het verleden van ons 
dorp die er helaas nu niet meer zijn.
Op onze wagen was de Beekse heuvelrug te zien (met tram), gevolgd door een aantal kleinere 
wagens met daarop het Gildehuis en de Gouden Leeuw.

Leuk detail is dat het Gildehuis tevens onze bieropslag was. Het dak van het Gildehuis kon eraf, 
waardoor ieder van ons bij haar of zijn drankje kon.
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