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Het hoogtepunt van het afgelopen seizoen was toch wel de schitterende act `Het Carillon`. De 
prachtige creatie van Marianne van Gerwen was een doorslaand succes. Door de gedreven inzet van 
Wiel Tonies kwamen er zeven heuse klokken met klepels. Cees Romein zorgde voor een levensgrote 
foto van de Bartholomeus kerk en Jan Meijer was een echte pastoor die het carillon middels het 
luidkoord lied luiden. We haalden de tweede prijs bij het Schlager Festival in Millingen. Behalve de 
mooie creatie was de voortreffelijke zang van Wim Oosterhout en Ton Nelissen van groot belang voor 
de prijs in Millingen. Aangestoken door de positieve reactie in Beek werd besloten om ook in de 
Rozenmaondagoptocht mee te doen. Ook nu weer met succes. Niet alleen de tweede prijs, maar 
vooral de enthousiaste reacties van de mensen langs de route deed ons goed.
Ook dit jaar zijn we weer verschillende keren opgetreden bij jubilea en bijzondere gebeurtenissen. 
Het optreden bij het vijftigjarig huwelijk van Jan en Trees Engelen was uitzonderlijk, temeer nu Jan 
het dirigentschap van de Hofbrouwers uitvoert.
Alles met elkaar zijn de Hofbrouwers een gezellig stel mensen die plezier hebben in een mooie pot 
zang en vooral veel gezelligheid.

Zin om mee te doen, kom een keer naar de repetitie elke dinsdag van 20.00 uur tot 21.00 uur in 
het keldertje van Hotel ´t Spijker.

Wim van het Erve, voorzitter

Ook dit jaar weer een mooi repertoire met mooie 
liederen en echte meezingers. Vooral in de 
bejaarden- en verpleeghuizen werd ons optreden 
zeer gewaardeerd. De samenwerking met de 
Nijmeegse Carnavalsvereniging “De Blauwe Schuit”
is geweldig. Optredens in verschillende tehuizen 
verlopen perfect. Er staat een uitstekende 
organisatie en de leiding van het betrokken tehuis 
staat garant voor een goede verzorging van de 
zangers. Heerlijk om te doen. Uiteraard is ook het 
optreden in het Höfke onder leiding van de 
Cavalieren, een belevenis. 

 

Weten de Hofbrouwers wel 
waar de klepel hangt? 
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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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Carnavalsvereniging 
“Beek De Gekstuh”

Historie Carnavalsvereniging  'Beek De Gekstuh'

Carnaval 2006

Het begon allemaal in januari 2005. Een paar Beekse jongens kwamen op het idee een 
Carnavalsvereniging op te richten. We hebben toen gekozen voor de naam 'Beek De Gekstuh' om te 
laten zien dat wij trots zijn op ons dorpje Beek en omdat wij nu eenmaal de geksten zijn.

We hebben toen meteen T-shirts laten bedrukken en een nieuwe Carnavalsvereniging in Beek was 
een feit. Het eerste jaar deden we niet mee met een wagen, maar hebben we uiteraard wel met z'n 
allen de optocht in Millingen en natuurlijk de Rozenmaondagoptocht in Beek bekeken.

In 2006 hebben we beter aangepakt. We wilden dat jaar een wagen bouwen om te laten zien dat wij 
een echte CV zijn en ergens voor staan. Het bouwseizoen werd geopend door een gezellig feest 
samen met CV 'Mag door de Beugel' bij de jongerensoos in Beek. Hierna hebben we flink gebouwd en 
een mooie wagen gemaakt met als thema: 'Tuig in Beek'. Dit komt eigenlijk omdat wij 't dat jaar op 
voetbalkamp zo bont hadden gemaakt, dat een van de leiders zei: "Wat hier zit, is gewoon het TUIG 
van Beek!"
Onze slagzin was: "Wij staan misschien als tuig in boeken, maar zonder ons is de sfeer hier ver te 
zoeken..." We hebben die zaterdag meegedaan in Millingen en 's avonds hebben we opgetreden op 
de mavo met het lied 'Carnaval'. Dit was een doorslaand succes, iedereen stond op de stoelen en de 
banken en deed vrolijk mee. Maandag was toen de grote dag, we deden voor het eerst mee aan de 
Rozenmaondagoptocht in Beek! De optocht was erg lachen en voor je het wist was het alweer voorbij.
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Carnaval 2007

Carnavalsvereniging 'Beek De Gekstuh'

Voor Carnaval 2007 wilden we natuurlijk ook weer een wagen bouwen. We zijn toen met z'n allen gaan 
vergaderen bij Sous en hebben de taken verdeeld. We kozen voor het thema: 'het Paard' omdat veel 
van onze leden iedere dag om 4 uur bij het Paard bij Schellingshof bijeenkomen om gezellig wat te 
ouwehoeren. We wilden laten zien dat we duidelijk geen hangjongeren zijn, maar gewoon een 
gezellige vriendengroep, die ook iets moois konden maken.
De eerste paar weken konden we bij Newasco in Ooij bouwen,  maar toen moesten we daar ineens 
weg van de baas, Frank Verweij. Hierna wisten we eigenlijk niet wat we moesten doen, we hadden 
immers geen bouwplaats. Toen zijn we maar bij Arjan in de schuur gaan bouwen en hebben we hard 
gewerkt aan losse onderdelen voor op de wagen. Na een tijdje heeft Paul Hubbers, de vader van Kay, 
een stalling voor ons geregeld in Ooij. Hier hebben we de rest van de wagen afgebouwd. Toen hebben 
we het bier gehaald en nieuwe T-shirts besteld en waren we er helemaal klaar voor. We kregen van 
veel mensen positieve reacties en dus een stukje waardering voor ons werk. 
Verder hebben we met Carnaval 2007 zoveel mogelijk verschillende dingen gedaan. We wilden het 
liefst iedere ochtend, middag en avond feest vieren. Daarom hadden we besloten 's zondags naar 
Oeteldonk te gaan.

Donderdagavond begon het allemaal in Sous les Eglises. Hier werd de Foute Avond gehouden,  met 
als thema 'Sjonnie & Anita'. We waren allemaal zo ordinair mogelijk verkleed en de avond was een 
groot succes.
De dag erna was de jaarlijkse Sleuteloverdracht Na een stroef begin begon het bier al flink te vloeien 
en nam iedereen het er maar van. Na een hoop gesprekken en veel gezelligheid was het pils op en 
vertrokken we met een hele stoet naar Sous om daar de verdere avond door te feesten.
's Zaterdags stond voor ons de optocht in Millingen op het programma. We gingen uiteraard eerst met 
z'n allen, onder het genot van een biertje, naar het Hekshijsen kijken. Het dweilorkest bracht de sfeer 
er al snel in en er werd al weer flink bier geschonken, wat er goed in ging. Nadat iedereen al wat op had 
en de meeste mensen de plaats weer verlieten, vertrokken we met de bus naar Millingen om daar 
vervolgens mee te doen aan de optocht. Helaas was het aggregaat gaan lekken en hadden we geen 
stroom voor de rookmachine en de muziek. Daardoor viel de optocht ietsje tegen. Na een rumoerige 
terugreis met de bus ging iedereen thuis wat eten om daarna om 20.00 uur weer te verzamelen bij het 
paard voor de pronkzitting. De pronkzitting was gezellig, alleen ons optreden verliep minder goed, 
maar daar maalde eigenlijk niemand om. Na de pronkzitting gingen we met z'n allen naar Sous om 
deze leuke dag af te sluiten.
's Zondags moesten we alweer vroeg opstaan. We verzamelden om 9 uur 's ochtends in Sous voor 
een lekker bierontbijt om daarna naar Oeteldonk te vertrekken. De bus-  en treinreis verliepen  redelijk 
snel. In Oeteldonk was het zeer gezellig en we zijn in verschillende kroegen geweest. Op de terugweg 
kwam oetel Stijn op het idee om naar ons aller Euro café te gaan. Helaas was dit gesloten, waardoor 
we een tijd moesten wachten op lijn 80 richting Beek. Daar werd Danny erbij gelapt, zodat hij vanaf de 
Notre Dame kon gaan lopen.
's Avonds gingen we naar de Linde, waar nog heerlijk gefeest werd.
's Maandags was het zover, de enige echte Beekse Rozenmaondagoptocht stond op het programma. 
We verzamelden al vroeg om even lekker in te drinken en te feesten. De optocht was zo gezellig dat we 
besloten om nog een 2  en zelfs een 3  rondje te rijden! 
's Avonds gingen we weer naar de Linde, waar het wederom gezellig was.
's Dinsdagsmiddags  begon de kroegentocht waarbij niet iedereen van ons aanwezig was, maar het 
was toch nog erg gezellig in de Beekse kroegen. 's Avonds ging bijna iedereen naar de Linde, alleen 
Bart bleef in Beek om ons te vertegenwoordigen bij de Heksverbranding en om Prins Hardcore Heinz 
te bedanken voor deze mooie Carnaval. In de Linde werd nog flink gefeest tot in de late uurtjes. 
Carnaval 2007 was voor ons een prachtcarnaval, en met Carnaval 2008 gaan we dit nog eens flink 
verbeteren! We zijn al druk bezig met het bouwen aan een wagen, want we willen uiteraard ieder jaar 
steeds iets mooiers aan ons Beekse publiek laten zien! 
Voor meer informatie en andere leuke dingen over CV 'Beek De Gekstuh' kunt u onze internetsite 
bezoeken: www.beekdegekstuh.nl

Wij wensen Prins Arend d'n Eerste, de Cavalieren en verder heel carnavalsgezind Beek een heel fijne 
Carnaval en we zien jullie met de Rozenmaondag!

Groeten,

. 

e e
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Slagerij 
Catering 

Boy Stappershoef
Al 25 jaar DE slager

in de Ooij en omstreken!!!

Bestellen via Email,
of u kunt ons bellen

Tel: 024-6631688
GSM: 06-51202977

www.boystappershoef.nl

.

   

 
                                   
                                  
VOOR AL UW: 
 

O BOEKETTEN  
O BRUIDSWERK 

O GRAFWERK 
 

TEVENS KADO ARTIKELEN 
EN HOUTEN SPEELGOED 

 
 

Rijksstraatweg 219 
6573 CS Beek-Ubbergen 
Telefoon 024-6841226 
www.bloemenuitbeek.nl 

email: winkel@bloemenuitbeek.nl 
 

 
 
 
 
 

    

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!

 

Carnaval @ GSJ!! 
 
Op zondagavond 3 februari is er ook in het GSJ een carnavals 
avond! Er word er op los gehost, gedanst en gek gedaan! 
 

Het GSJ is dan open 
vanaf 19.30 uur tot 23.00 

uur, en Iedereen is 
natuurlijk van harte 

welkom! 
 

3 x Alaaf en tot zondag!! 
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Taxibedrijf
LEENDERS

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
Groepsvervoer

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

 
 

• Straatwerk / Onderhoud
• Terrassen / Opritten
• Tuinen / Grondwerk
• Keerwanden / Schuttingen

• Freelance (wegen)bouw
• Rioolwerkzaamheden

Cranenburgsestraat 41
6561 AM Groesbeek
E-mail: frankvos7@gmail.com
Fax 084-8385099

 

 

 

De Kroegentocht @ GSJ!! 
 
Ook dit jaar is GSJ weer van 

de partij met de 
kroegentocht! 

Met dit jaar DJ Jixxx, hij 
komt draaien en ervoor 
zorgen dat wij met de 

voeten van de vloer gaan. 
Kom ook gezellig mee met 
de kroegentocht en dan zien 

we je daar!! 
 

3 x Alaaf en PROOST! 
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Eindelijk is het seizoen voor de Beekse 
Carnavalsvereniging 
 weer begonnen! 
Onze uit 33 enthousiaste leden bestaande 
vereniging doet dit jaar al weer voor de zesde 
keer mee aan de Rozenmaondagoptocht in de 
Heksenketel! 

We krijgen er geen genoeg van en zien erg uit 
naar Carnaval 2008.Nog even een terugblik op 
vorig jaar:
Door de brand op ons bouwterrein in één van de 
loodsen van Groothuijse in 2005,  hebben we 
vorig jaar extra hard moeten werken.

We hebben zowel een nieuwe wagen als een 
nieuwe bouwlocatie moeten zoeken! Gelukkig 
lukt het ons toch ieder jaar weer een bouwplek te 
vinden, alhoewel het steeds moeilijker wordt. 
Iedereen bedankt voor het meedenken!  

“Mag door de Beugel”

Het bouwen in een klaslokaal van de Meerberg 
in Berg en Dal was voor ons een heel nieuwe en 
“leuke” ervaring! 
Het was er weliswaar warm en gezellig, maar 
helaas moesten we nu rekening houden met de 
grootte van de voordeur, waardoor de wagen 
deze keer wat kleiner uitviel dan wat u van ons 
gewend bent!

Onze 
bordjes en haardracht  `afgebrand` en 
`uitgeblust` spraken volgens ons voor zich! 

Ook ons thema had te maken met de brand van 
het jaar ervoor! De leuzen “Carnaval is bij ons 
altijd HOT ” en  “Vóór de Carnaval al afgebrand” 
sierden onze wagen, waarop een afgebrande 
ruïne te zien was. Brandweerman Sam, bekend 
van tv, spoot de hele optocht gezellig mee! 

De kleine wagen kon voor ons de pret niet 
drukken en we hebben met volle teugen van de 
Rozenmaondag 2007 genoten. 

Namens de gehele Carnavalsvereniging willen 
we  nogmaals hartelijk 
feliciteren met zijn benoeming. 
Wij zien ernaar uit dit seizoen samen te feesten.

Prins Arend d'n Eerste

Dit jaar zullen wij met trots onze splinternieuwe 
`grote` wagen presenteren!
We hopen van deze wagen  heel wat jaren 
plezier te hebben.     
Gelukkig hebben wij dit jaar weer een Bekenees 
gevonden, die onze vereniging een warm hart 
toedraagt en ons stallingruimte heeft 
aangeboden, waar wij onze wagen kunnen 
bouwen. Hieronder een blik op onze gekochte 
wagen, vóórdat wij, van CV 'Mag door de 
Beugel', hem omgetoverd hebben tot wat u 4 
februari gaat zien.

Bij vragen, of als je meer wil weten over onze 
vereniging, neem dan eens een kijkje op onze 
website www.magdoordebeugel.nl  óf  neem 
contact op met een van onze leden.

wél

(Foto: Archief ‘Mag door de beugel’)

(Foto: Willy Bos)

 

Ik heb mijn 
wagen volgeladen 

en het is een 
“GROTE”… 

♫ la, la, la, la 
la, la, la, la ♫ 
♫ la, la, laaa 
la, la, la ♫ 
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Voor sigaren groot en klein
moet je bij Lensen zijn!!

P.S. En natuurlijk voor alle merken sigarenbandjes.
 

Kijkt u ook eens op onze website: 

www.decavalieren.nl 

 Manus & Maurits

Ook dit jaar is de redactie weer overstelpt met een enorm aantal stukjes
proza en fotowerk, al dan niet analoog of digitaal aangeleverd.
Wij hebben getracht deze toevloed in goede banen te leiden en danken de 
verslaggevers en fotografen, maar vooral de amateurschrijvers van harte.

                                     

De redactie,
     Albert van Dorst
       Michel van Dijk
         Theo Flemminks
           Jeanne van Sluis
             Ferdinand Tissen
               Albert de Witt
                 en natuurlijk Maurits & Manus

wenst u een prettige Carnaval ! ! !
 

      Coverfoto:

Fotografie:

Lay-out:

Eindredactie:

Drukwerk:
   

       Rob Sas
     
   Henk Baron
     Willy Bos
   Loet van Sluis
Ferdinand Tissen
      
Ferdinand Tissen
   Saskia Beelen
      
  Jeanne van Sluis
      

Harrie Hofmans

 

Ook voor buiten het Kulturhus… 

Tot volgend jaar! 
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