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“Waar hebt u uw jongens- 
jaren doorgebracht?”

“Maar zijn er ook problemen 
waarover een hoogbegaafde 
kan struikelen?”

“Wat zou u willen worden?”

“Omdat in ons dorp geen school 
voor hoogbegaafde leerlingen 
bestond, hebben mijn ouders 
me naar de Ratelbandstichting 
gedaan. Een instituut ter 
bevordering van opvang en 
begeleiding van vlot sprekende 
hoogbegaafden, die goed 
moppen kunnen onthouden en 
vertellen en die wegens hun 
capaciteiten in en met de 
samenleving problemen kunnen 
glad strijken.”

“Kijk, dat is typisch een vraag 
van iemand met een 
gemiddelde intelligentie. Als 
iemand voor zijn intelligentie 
uitkomt, wordt dat uitgelegd als 
arrogantie. Verwaandheid 
pikken de Bekenezen  niet. Het 
enige wat ik daaraan kan doen 
is me van de domme houden. Ik 
struikelde al meteen in de 
kleuterschool omdat ik 
redevoeringen van Cato 
citeerde. Dat accepteerde men 
niet. Ook van de macrokosmos 
en microkosmos, die ik 
bestudeerde, was men niet 
gediend. Maar zand erover.”

“Nou ik blijf liever in de mooie 
functie die ik nu heb. Wel 
vervelend is 't dat lieden, die 
niet direct weten wat te doen of 
iets niet durven, van alle kanten 
deskundigen oproepen die mij 
voor de voeten lopen. Zij komen 
vaak met oplossingen waarbij 
men dan weer vele vraagtekens 
kan plaatsen.
Wel zou ik dirigent willen 
worden van een dweilorkest. 
Heerlijk lijkt me dat!”

“Bent u dan muzikaal?”

“Welke mensen mag u 
graag?”

“Wat zijn uw lievelings-
gerechten?”

“Wat vindt u rampzalig?”

“Zeker en ik componeer. Denkt 
u maar aan het bekende 
'Muskens stil', dat eindigt in de 
apotheose: 'En dan maken we 
herrie.'

“Ik hou van durvers, doeners 
en doorzetters.”

“Ziemele mies en de snert van 
de Cavalieren.”

“Mensen die niet inventief zijn 
en bij voorbaat roepen: 'daar is 
geen geld voor'.
Vergaderingen die te lang 
duren en lieden die vergaderen 
om te vergaderen.
En……regels om de regels. 
Bureaucratie is een grote ramp 
in ons lieve land.”

“Welk is uw favoriete boek?”

“Wat is uw devies?”

“Mijn favoriete boek is: 'De Kus 
van de Rus' van  Timosjenko, 
uitgegeven door 'de Willige 
Wesp.' De hoofdfiguur Boris 
wordt gedwarsboomd door twee 
vrouwen. Het verhaal spreekt 
mij erg aan.”

“Discipere in loco.”

Een markante  persoonlijkheid
(Neen, we noemen geen namen)

Ifu npfu ojfu hfllfs wpsefo.

Het blijkt onvergeeflijk en nalatig dat de 
monumentencommissie onze dorpskroegen in Beek niet op 

de monumentenlijst heeft gezet.

Schijtlijsters. Een bedreigde diersoort?

Een baan voor een luilak. Begin een frietkraam naast het 
Kulturhus.

Hoe bestaat het: een rooie van Eck in het groenste dorp van 
Nederland!

De brandweer is gebrand op onze pages.

 

Zouden ze het  
over mij hebben? 

Hihihi… 
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Architecten en Ingenieurs
Bouwtraditie sedert 11 . 11 . 1111 !

Wij wensen Prins Arend d’n Eerste
en al zijn onderdanen

een Prettig Carnaval 2008

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

Smits & Orval
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DE GRUTSTE CAVALIER
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De Grutste Cavalier mag geen Cavalier 
zijn is een uitspraak die Albert vaak 
gedaan heeft. En vervolgens overtrad hij 
die regel, wanneer het hem uitkwam.
Zo heeft hij bijvoorbeeld Loet van Sluis 
(ook een Cavalier) laten uitroepen tot de 
Grutste Cavalier. En het zal dan ook 
niemand verbazen, dat Loet van Alberts 
uitverkiezing veel schik heeft! 

Albert werd er ingeluisd door zijn eigen 
vrouw! Zij kwam op een van de leden van 
de jury af met de vraag, of het niet eens 
tijd werd, dat Albert werd uitgeroepen tot 
Grutste Cavalier. 

Als iemand zo'n lijst van activiteiten op zijn naam heeft staan, dan mag de Grutste Cavalier op de 
schoorsteen geplaatst worden. En eigenlijk is deze onderscheiding niet helemaal alleen voor Albert. 

Nou dit kostte enige hoofdbrekens, want Albert is lid van de commissie van wijze mannen die de 
Grutste Cavalier voordragen. Maar het is toch gelukt! Al moet de persoon, die Albert al had uitgekozen, 
een jaartje wachten op deze uitverkiezing. 
De Grutste Cavalier wordt uitgereikt aan iemand, die zich verdienstelijk maakt voor het 
gemeenschapsleven in Beek.  Albert de Witt is zo iemand.

Een greep uit zijn activiteiten:
Lid van het bestuur van BVC en  nog steeds redactielid van 
het sportblad van BVC, evenals hulp van de controleur van 
de biertap (ons inziens zeer belangrijk werk).
Albert is vice-voorzitter van de Cavalieren, lid van het 
bestuur van Museum Mooi Nederland, lid van stichting 
Rustenburg, Stichting Steen en Natuur, stichting 
Thornsche Molen, van de NVOB aannemers Midden-
Gelderland en van het KAN.
Tevens is hij beschermheer van de KNA, aandeelhouder 
van Wibeco, lid van de spekclub, lid van de kaartclub 
samen met Lampje, Hans Groothuijse en Harry Lensen, lid 
en mede-oprichter van SVO, lid van de Dikke Buiken Club 
en de Tuinieren Club. Albert is zeer actief met VOF 
Groenland Ubbergen en VOF de Groene Landen, 
eigenaar van aannemersbedrijf BV de Witt, lid van de 
ruiterij BUB (en dat ondanks zijn angst voor paarden), lid 
van de BUB ( hij was koning in 1976).
Tenslotte was Albert samen met Harry Lensen, Hans 
Groothuijse en Tinus van de Hogen lid van het 
onvergetelijke komische kwartet “Cloeck en Moedigh.

2007

De heer
Albert de Witt

Want in al zijn activiteiten wordt hij 
gesteund door Els. Vooral, omdat zij hem 
de tijd en ruimte geeft, om zijn energie in 
bovengenoemde activiteiten te steken. 
Deze onderscheiding valt dus ook haar ten 
deel!
Wellicht een idee om weer eens een vrouw 
tot Grutste Cavalier te verkiezen???

Albert de Witt is de 
20ste Grutste Cavalier.

 

Grutste 
Cavalierin? 

Els de Witt 
natuurlijk!!! 
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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

 
 

   

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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´We hebben een groene Prins nodig´, vond Stephan, ´want we 
zijn de groenste gemeente van Nederland geworden´.
´Nee, we hebben een jonge Prins nodig na Heinz´, repliceerde 
Stanley.
Sander zweeg een moment. ´Simon Booltink?´, zo opperde hij. 
´Dan hebben jullie allebei  je zin´.
´Weet je wie ik wel zie zitten´, mengde John zich in het gesprek. 
´De rooie van Eck´.
´Kan niet´, zei Loet, ´die gaat weer naar Thailand en de vraag is 
offie dan nog wel terug komt´.

De mannen keken elkaar aan.
Het was nog vroeg op de avond, ze waren nog niet compleet.
´Laten we maar een biertje nemen´, opperde Stephan. ´Ik zal Robbie wel even roepen´.
Even later kwam Petra binnen met een blad vol bier.
Sander liet met welgevallen zijn blik op haar benen rusten. ´Ze zou een goeie page zijn´, dacht hij 
bewonderend. 
Petra serveerde met haar krachtige handen de biertjes. ´Ik hoor dat jullie er niet uit kunnen 
komen´, lachte ze haar tanden bloot. ´Wat dachten jullie van Japie Sterk. Die staat dat prinsenpak 
vast goed. Maar waarom gaan jullie niet een keer voor een Prinses?´
Sander slikte een keer. ´Daar is deze club nog niet rijp voor. De Alberts zouden zich rot schrikken.´
´We zoeken een groene Prins´, sprak Freek.
´Oh, dan val ik af´, parelde Petra´s lach door het zaaltje. ´Want ik ben alles behalve groen. Vraag 
Robbie maar´.
Op dat moment kwamen de beide Alberts binnen, sigaar in de hand en een blik vol guitigheid. ´Zet 
er maar eens snel twee jonkies bij vrouwke´,  lachte de ene Albert. ´Want dat is goed voor mannen 
zoals wij´, knikte de ander.
´Wie gaat de zaal versieren?´, vroeg Albert.
´Jullie´, reageerde Stanley. ´Jullie zijn toch de zaalcommissie?´
Albert keek Albert verschrikt aan.
´Schrikt niet´, sprak die. ´We vragen Annemarie wel. Die mag de musical op school niet meer doen 
en heeft dus tijd over.´
Albert nipte opgelucht van zijn borrel.
´Weten we al wie er Prins wordt?´, vroeg hij.
Stanley schudde het hoofd.
´We zoeken een groene Prins.´
´En hij moet goed kunnen buizen´, lachte Freek. ´Want met Carnaval moet je wel tegen een biertje 
meer kunnen.´
´Jullie zoeken dus een buizerd?´, peinsde Albert.
´En hij moet groene vingers hebben´, overwoog Albert.
Ze keken elkaar aan.
´Da´s makkelijk, dan wordt Arend het´.

 

En de leukste Prins 
van Gelderland! 
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glazenwassers-
en

schoonmaakbedrijf
dakgotenreiniging

alle
ontstoppingen

Molenveld 1A
6566 CT Millingen aan de Rijn

Tel. 0481 - 43 22 00
Fax 0481 - 43 24 66

www.martvandenberg.nl

 



55  

43e
Kroegentocht 2008

Dinsdag 5 februari 2008   -   Aanvang: 13.00 uur   -   Hotel ‘t Spijker

Ook dit jaar zal de Carnavalsdinsdag 
weer ingevuld worden met de jaarlijkse 
kroegentocht. De tocht, die door de 
kroegentocht-commissie vooraf met 
groot genoegen geoefend wordt, om 
hem op de dinsdag met de Carnaval 
nog eens fijntjes over te doen. Met een 
goed gevoel, lekker uitgeslapen na 
een denderende maandag, of met een 
minder goed gevoel vanwege de 
laatste dag van de Carnaval, of een 
draaierig gevoel in de maag van de 
afgelopen 4, 5, 6 of 7 (?) dagen. Wij 
willen de Carnaval ook komend 
seizoen weer feestelijk afsluiten en dat 
is aan u, als deelnemers aan de 
kroegentocht wel besteed.  

Voor de vaste deelnemers van 
de afgelopen jaren zullen de 
komende twee jaar belangrijk 
zijn om bij de eerste groep te 
behoren die het kruuske in 
ontvangst zullen nemen. We 
zullen komend seizoen de 43e 
kroegentocht vieren, waardoor 
d e  t o c h t  i n  2 0 0 9  e e n  
jubileumtocht zal worden. 44 is, 
zoals wellicht bekend, te delen 
door 11 (gekkengetal), reden in 
carnavalsland voor een extra 
dimensie. 
De tocht zal dit jaar, met een 
kroeg uitgebreid, beginnen bij 
Hotel  't Spijker vanaf 13.00 uur.

Wij zullen u, in welke staat dan ook, met een kater en kleine oogjes of met een lach 
en de armen in de lucht, graag ontvangen op dinsdag 5 februari. 

Op naar de 44e Kroegentocht

Prinsentoto 2007
Ja, ja, we hebben er weer een. Ook dit jaar weer een 'grote naam' die ons, als totocommissie, 
ontnomen wordt. Na het afvallen van Heinz zal ook Arend niet meer op het formuliertje pronken. Voor 
ons geen heugelijk gegeven, wel voor carnavalvierend Beek. Zoals onze Prins jumpend het podium 
betrad, belooft dat een spetterend seizoen. Wij als totocommissie zullen ons moeten beraden hoe we 
de komende jaren inkomsten kunnen genereren en de prinsencommissie zullen wij op het hart 
drukken dat we weer een nieuw lokaas moeten hebben. Dit is echter wel aan dit clubje wijze mannen 
over te laten. 

Ook dit jaar weer dank aan de Beekse ondernemers waar de totoformulieren in te vullen en in te 
leveren waren, sponsor Henrice, “misschien volgend jaar ook een advertentie in de krant Arno?” ,een 
anonieme sponsor, De Rozet, Bullseye uitzendbureau, waar onze formulieren afgedrukt worden en 
uiteraard  die heeft meegedaan aan de prinsentoto!!!  iedereen

Rest mij nog Arend, als lid van onze 
commissie en bovenal als Prins van 
de Heksenketel, een heel fijne, 
zware en vooral gezellige Carnaval 
toe te wensen.

1. Henny Beijen
2. Wilma Meurs
3. Lex en Jeanne Menting

Winnaars 2007
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Telefoon: 024-6631637
www.overhaag.nl

 
 

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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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 3 
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 1 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 3 
februari om 14.00 uur

Alaafje,
     Alaafje,
          Alaafje

???
    Mystery Guest
                           ???
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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
 

 

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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De Sterrenberg

De Sterrenberg met zijn uitzichttoren is de 
laatste tijd prominent in het nieuws. 
Vooral wordt er met spanning uitgekeken of 
de toren wordt verplaatst.
In het verleden speelde de Sterrenberg een 
belangrijke rol in het leven van menig 
Bekenees.
In de Visie van september 1966 verscheen 
onderstaand gedicht van Peter Ravenberg. 
Achter dit pseudoniem verschool zich 
Hendrik Arts (1901-1987).
Hendrik schreef dit gedicht in plat Beeks en 
ik neem het voor de geachte lezer letterlijk 
over. In 1980 gaf hij een bundeltje 
gedichten in eigen beheer uit. Dit bundeltje 
gaf hij de naam “Om mijn Heer” mee.

Ins stond 'k op den Sterrenberg
Den aovend viel en zonder erg
Daolde de donkre déken van de nacht
wond mien en heur.......
9n aon mien voete lag mien durp...héél stil
De polder lag verdronken ien het duuster
aâ honderd lichjes twinkten stil
As funkskes op het zwart fluweel
Van dezen nacht...zô zacht.
Ik hield hur ien mien erm ien deze stond
9n drukte op heur lippen met mien mond
'n Kus die alles zei
Wâ ien mien hart besloten lei.

Ins stond ik op den Sterrenberg,
De zommer gluide, zonder erg
Stonden w'ien 't goud der zonnenstraolen.
De dènnen geurden ...bluumkes praolden.
Twee kleine blaogen stoeiden hand ien hand
Vur ons, ien 't mulle gele zand.
'n aerrel streek op innen tak
en zong vur ons mè speuls gemak
zien schônste lied...hij zong en zong
um ons geluk zô teer en jong.

Wer staoj ik op mien Sterrenberg,
aien heuren griezen...zonder erg
.in ik alleen nao hier getogen.
aien kiender zien al uutgevlogen.
Wer kumt de nacht, dâ donker kleed.
Iet dekt er zôveul lief en leed.

aien hart verwacht gin mergengloren
9n ien de schiemer zie 'k de toren
Van ons durp...krêk as 'n spook.
De dennen schimmen ien het duuster
9n ik luuster nao 't gefluuster
Van het bos...

DhD drèjt de wiesers nooit terug.
't Dit ummer wiejer, ach zô vlug!!!
De toren slit en schrikt mien wakker,
Dur achter lit dan dooienakker!!
aâ kiek, daor brekt opins het zwerk,
De bleke maon schient op 'n zerk
Vur mien de zworste aller graoven
Want daor lit heel mien hart begraoven.

Ik zie de lichtjes ien de hoy
De nacht wordt licht... de nacht wordt mooi,
Want aon den hemel héél van verre
Zie ik Dods wondermooie sterren
Van Zien Ieelal...hch, 'k had gin erg:
IIJ riep mien nao, den ST9ww9b.9wD.
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(Foto: F. Kort)
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Manege Ebbers is gespecialiseerd

in ponyrijden voor de
jeugd van 7 - 17 jaar

(gediplomeerde instructeurs)

DÉ MANEGE VOOR KINDEREN!
de Geest 9 ~ 6573 DP ~ Beek-Ubbergen ~ Tel: (024) 684 1267  

 

 
 

 
 

Autobedrijf

Lieskes Wengs 1    Leuth 024 - 663 1302   www.booltink.nl

Alles voor uw auto
verkoop nieuw / occasions

alle merken
reparatie en onderhoud
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zaterdag 26 januari 15.00 uur

Marcel

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!!

Het boerenpaar loopt zich al een tijdje warm.
Enige tijd hebben ze in zonde geleefd, maar 

gelukkig zijn ze tot inkeer gekomen.

Er is nu sprake van een boerenzoon, waarvan de 
familie (de voorzaten) van oudsher over veel 

landerijen beschikt. De bezittingen strekken zich uit 
vanaf het voormalige grenscafé tot en met 

Persingen.

Nog steeds worden de weilanden bevolkt met 
talrijke runderen. Het is dan ook elke dag weer een 

vroege start voor onze boer. Hij wordt trouw 
bijgestaan door de boerin, die iedere morgen het 

broodtrommeltje met liefde en brood vult.

Dit boerenpaar zal het aanzien van Beek opstuwen 
in de vaart der volkeren.

Aan ons de taak u allen uit te nodigen om deze 
bruiloft te bezoeken. De ambtenaar Thed Maas en 

zijn secondant Gerard de Boer zijn inmiddels in 
retraite gegaan om zich voor te bereiden om deze 

gebeurtenis op gepaste wijze te leiden.

Namens de Boerenbruiloftcommissie 

Albert de Witt
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Christel

 

Zou hij als boer de broek wel 
schoon kunnen houden??? 
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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 ?
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