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48 Jaar
Van de redactie

Beste lezers van de Cavalierenkrant. Er is dit jaar 
veel gebeurd in onze vereniging. We hebben 
weer 3 nieuwe enthousiaste senatoren erbij. We 
hebben een nieuwe President der Cavalieren en 
we hebben afscheid van een redactielid moeten 
nemen. Verder staan we stil bij het jubileum van 
de kroegentocht en willen we aandacht besteden 
aan de snertactie en de mensen die het mede 
mogelijk maken.

Op de pronkzitting van 8-11-2008 heeft onze 
oud-Pres ident  Stanley de Goe i j  he t  
Cavalierenkruis uitgereikt aan Benno Pince van 
der Aa en Jan Julius van Elferen. Zij hebben 
daarvoor een act opgevoerd waarin zij verkleed 
gingen als twee getalenteerde tenoren met grote 
baarden en flink postuur. Richard Moleman had 
he t  i e ts  ma kke l i j ker.  H i j  k ree g h et  
Cavalierenkruis de volgende dag tijdens de 
receptie van onze nieuwe Prins. Misschien dat 
we hem nog wel een keer iets leuks kunnen laten 
doen.
Ja, over de nieuwe Prins gesproken. Dat is onze 
oud-President geworden. Stanley zou er na 3 
jaar Presidentschap mee stoppen. Dat heeft hij 
dus ook gedaan, maar om dan meteen verder te 
gaan als Prins der Cavalieren, dat hadden we 
niet verwacht. Namens de hele redactie 
gefeliciteerd Prins Stanley de Goeije foute en 
bedankt voor je inzet als President. 3 x Alááf!
Als Stanley stopt als President der Cavalieren 
dan hebben we dus ook een nieuwe President 
nodig. Deze is tijdens de pronkzitting voorgesteld 
aan de gemeenschap van Beek. Dit is Peter 
Braam geworden. Peter ook namens de redactie 
heel veel plezier en succes in je nieuwe functie.

De snertactie van de Cavalieren is elk jaar een 
groot succes. In deze uitgave een reportage van 
Loet van Sluis over de snertactie van afgelopen 
jaar. Als jullie dit artikel lezen is de snertactie van 
2009 alweer voorbij. 
In deze krant ook een stuk historie over de 
kroegentocht in Beek. Daarin een aantal 
anekdotes over kroegen die vroeger werden 
bezocht tijdens de kroegentocht, maar die nu niet 
meer bestaan. De kroegentocht zal dit jaar voor 
de 44  keer worden gehouden. Een jubileum 
dus.
Tot slot willen wij als redactie even stil staan bij 
het verlies van onze oud-Voorzitter der 
Cavalieren en Grootvorst Albert van Dorst. Hij 
heeft jarenlang op een bijzondere manier 
meegewerkt aan de Cavalierenkrant. Wij zullen 
hem herinneren als iemand die mooie stukken 
kon schrijven. Wij missen hem vooral om zijn 
h u m o r  e n  v r o l i j k h e i d  t i j d e n s  d e  
redactievergaderingen.  Albert bedankt!!

ste

De redactie wenst u allen een fijne Carnaval!

 

In deze uitgave gaan wij ondergronds. 
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Aannemersbedrijf
TETS TISSEN

Betonbouw-Nieuwbouw
Verbouw-Renovatie
Onderhoud en Advies

Mobiel 06 - 51 85 43 72
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Prins Stanley de Goeije foute met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“de Cavalieren” 

Bestuur: 
 
John Reijmers Voorzitter   Marcel Peters 2e Secretaris   
Albert de Witt Vice-voorzitter  Peter Braam  President 
Roy van Driel Secretaris   Peter Bijl 
Stephan Sak  Penningmeester   

         Senatoren 
 

Henny Arts 
Klaas Arts 
Marc Arts 
Henny Baars 
Heinz van Benthum 
Peter Braam 
Elwin Brouwer 
Jürgen Op den Camp 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Michel van Dijk 
Peter Eijkholt 
 
 
 
 
 

Jan Julius van Elferen 
Freek Flemminks 
Theo Flemminks 
Stanley de Goeij 
Hans Groothuijse 
Arend Jan ten Hagen 
Bart Huilmand 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Erik Lensen 
Harry Lensen 
Sascha Merkus 
 

Richard Moleman 
Jos Peters 
Benno Pince van der Aa 
Theo Reintjes 
Loet van Sluis 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Paul de Wijze 
Claas de Witt 
Henk de Witt 
Martijn de Witt 

(Foto: Willy Bos) 
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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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“Het doel der Cavalieren
 is onszelf en anderen te plezieren.

Liefde kweken en vergaren, 
Voor Beek en de Bekenaren.”

EVn goorwoord gan dV 
goorkieeVr dVr CagaliVrVn

John CVijmVrd

GVliVfdV inwonVrd gan onkV “HVVrlijkhVid BVVk” 
ehand bVeVr bVkVnd ald onkV “HVkdVnkVeVl”.

HannVVr f onkV ongolarVkVn carnagaldkrane 
gakVr hVVfe gVlVkVn, id f oagVgallVn dae mijn 
bijdragV aleijd bVgine mVe bogVndeaandV darVfk.
DVkV darVfk wVrd in hVe gVrlVdVn deVVdd door 
mijn gVVl eV groVg ogVrlVdVn goorgangVr AlbVre 
gan Dorde gVbrfike.
Ald VVrbVeoon aan hVm hVb ik ald kijn oagolgVr 
dVkV darVfk dVdeijdd ogVrgVnomVn Vn kal dVkV 
ook aleijd ald aanhVf blijgVn gVbrfikVn.
Hij, CagaliVrVn, kfllVn dVkV lVgVndaridchV man 
nimmVr gVrgVeVn. MogV hij rfdeVn in grVdV. 
OnkV rVdaceiV hVVfe VldVrd in dVkV krane nog 
VVn aracheig defkjV ogVr “MVnVVr gan Dorde” 
gValaaede.

DVkV kVlfdV rVdaceiV wVrke deVVdd mVVr naar 
aVrfVceiV Vn wil gan VVniVdVr eijdig, lVVd mVdio 
nogVmbVr Vn liVgVr nog VVrdVr (bVgin mVi), VVn 
bijdragV hVbbVn.
HVe id daarom niVe kingol om oa dV 
hVdVndaagdV gVbVfreVniddVn in eV gaan. 
ImmVrd wannVVr f die defk ondVr ogVn krijge, kal 
dV wVrVld Vr wVlliche eoeaal andVrd fiekiVn. 
Daarom bij dVkV VnkVlV kVkVrhVdVn,

- Aan Prind  
hVbbVn wij wVVr VVn faneadeidchV 
CarnagaldaangoVrdVr in ond middVn. 
Hij gVrdiVne hVe ook om Prind dVr 
CagaliVrVn eV mogVn kijn. EVrde hVVfe 
hij onkV gVrVniging ald adjfdane Vn 
laeVr ald PrVdidVne gVdiVnd. HVe 
gVkVgdV “Loon naar wVrkVn” aade dan 
ook arima bij hVm. OgVrigVnd had onkV 
kfdeVrgVrVniging fie KVkVrdom kijn 
fiegVrkiVking goVd goordaVld. Die wad 
VcheVr lofeVr eoVgal. GVVn VnkVlV 
inwonVr gan hVe BoVmVlgae hVVfe ooie 
mVVr dan ewVV goVdV gVeallVn in dV 
loeeo goordaVld.

SeanlVy dV GoVijV fofeV

- Ondankd dV hVVrdVndV krVdiVecridid id 
hVe ganaf 21 fVbrfari eoe Vn mVe 24 
fVbrfari 2009 gVwoon Carnagal in 
onkV HVkdVnkVeVl. U krijge wVVr 
gVlVgVnhVid gVnoVg om dV boVl dV 
boVl eV laeVn.

- Er id in dV HVkdVnkVeVl gVdfrVndV 
dVkV dagVn gVnoVg eV bVlVgVn. U bVne 
eijdVnd dV dlVfeVlogVrdrache, hVe 
hVkdhijdVn, dV carnagaldmid, dV 
Pronkkieeing, dV kindVrmiddag, hVe 
gVmadkVrd bal, dV CokVnmaondag, dV 
kroVgVneoche Vn hVe hVkdgVrbrandVn 
gan hareV wVlkom.

- Voor filodofVrVn id gVVn eijd. Zich 
afgragVn wae Vr góór dV “Big Bang” 
wad? Nf VgVn niVe! 

Ik hooa dae f, nVe ald ik, goVd gVdaaard hVVfe Vn 
wij eijdVnd dVkV Carnagal gaak hVe glad mogVn 
hVffVn.
GVniVe gan hVe lVgVn, hVe dffre maar VgVn! 
DriVwVrf Alaaf!

VoorkieeVr dVr CagaliVrVn,

John CVijmVrd

(F
oe

o:
 H

ill
y 

B
od

)

 

Volgens mij komt John 
uit een muzikale familie. 

Dat is te zien. 
Hij kan zelfs 

muziek maken 
op een 

tennisracket. 



 
                                   
                                  
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 
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AUTOBEDRIJF
MAGNUS

Oude Kleefsebaan 147A
6572AL Berg en Dal

024 - 6841643

Officieel Honda Servicedealer
APK , reparatie en onderhoud 

van alle merken auto's

ECON BENZINESTATION
DE GOEDKOOPSTE IN DE

DE REGIO

KORTING:
EURO 10 CT
DIESEL 8 CT

OPENINGSTIJDEN:
Benzinestation:

ma - vr 08.00 - 18.00 uur
za 09.00 - 17.00 uur

autowasboxen:
ma - za 07.00 - 21.00 uur

zo 10.00 - 20.00 uur 

www.autobedrijfmagnus.nl

       

Slagerij Catering 
Boy Stappershoef

Al 25 jaar DE slager
in de Ooij en omstreken!!!

We hebben nu ook 
een winkel in Groesbeek

Bestellen via Email,
of u kunt ons bellen

Tel: 024-6631688
GSM: 06-51202977

www.boystappershoef.nl

.

 



7  

Kijk deze krant goed na, u kunt 50 euro winnen.
De vraag is:

Inzenden vóór vrijdag 20 februari 2009 aan:

of inleveren bij:

Hoe vaak duikt Maurits 
in het Beeks riool?

Redactie Cavalierenkrant
Raailand 22, 6573BK Beek-Ubbergen

Marius Doe het zelf Markt

Naam:.....................................
Adres:.....................................
Postcode:................................
Woonplaats:............................
Tel:........................................

Maurits duikt
..........  X In’t riool

met helm op

Volgens Manus werd het te gek, heel Beek een 
puinhoop, daar moet meer van te maken  zijn. Op de 
gebruikelijke soos-avond met zijn vriend Maurits heeft 
hij het probleem op tafel gelegd. “Maurits we hebben 
een enorme geschiedenis achter de rug. De 
Romeinen  zorgden ervoor dat wij vandaag de dag 
nog kastanjes kunnen eten. Wordt het niet eens tijd 
dat we alle opgravingen gaan begeleiden? In de 
Baronstraat is veel verloren gegaan, al het antiek is 
weg. Het enige wat boven de buizen uit kwam, was 
een oude lensdop, maar die bleek van Henk Baron te 
zijn en niet van de Romeinen.”
Volgens mede soosleden voelde Maurits zich enorm 
aangesproken. Hij zag het nut van deze onderneming 
in, maar het besef om in Beek “undercover” te gaan in 
een riool leek hem wat buitensporig. De soosleden 
wisten hem uiteindelijk toch te overtuigen en na lang 
beraad werd er ja gezegd. Er was wel een 
voorwaarde aan verbonden: de survivalcursus zou 
via sooslid Wilbers door de gemeente worden 
betaald.
Na de opleiding heeft Maurits zich klim- en 
klauterspullen aangeschaft, waaronder een heuse 
“Kletterhelm met licht”. Afgesproken werd dat hij 
technisch zou worden begeleid door Manus, die alles 
van “Bausachen”  af weet. 
De eerste resultaten liegen er niet om. In de 
Smorenhoek is een zeer oude spoorbaan ontdekt en 
op   grote   diepte    zijn  veel  potscherven  gevonden

zodat er vermoedelijk in die hoek ook sprake 
moet zijn   geweest van een stationsrestauratie. 
Ter hoogte van de Musschenberg werden 
dankzij de inzet van Maurits oude wagenwielen 
gevonden. Maurits, zelf oud-bestuurder(niet 
van de tram) heeft dit bij onze Paul Wilbers 
aangekaart. Deze was van mening dat de 
ontdekking goed paste in zijn opdracht die hij 
van de raad gekregen had, namelijk: half 
Gelderland bij elkaar roepen om een plan te 
maken voor goede toeristische verbindingen.
De bevindingen van Maurits kwamen als 
geroepen. De tram naar Kleve weer terug in 
Beek. Aansluiting op de zonnetrein. Een 
doorgaande verbinding naar Nijmegen. Een 
station in de Upburch in Ubbergen. Hier een 
P&R plaats met een aansluiting op de pont 
richting Ooij enz., enz. 
Maurits zet zijn onderzoek voort en zal nog vele 
malen  onderduiken in het 
voormalig Duitse Beek en in ons dorp zelf.
Wat een kans, nu toch de hele Rijksstraatweg 
op de schop  moet. 

met helm op
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Gas - Water - Sanitair - Nieuw- en Verbouw

Specialist in dakbedekkingen

Loodgietersbedrijf

A. EIJKHOLT
VOOR VAKWERK

Rijksstraatweg 261 Beek-Ubbergen, tel. 024 - 684 3670
 

 
 
 
 
 
 

 

Pjotr de Piep! 

Donderdag 19 februari het Goeije Foute Feest met: 
een Mystery Guest en 

Veiling van Diensten nieuwe stijl 
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Ga jij ook naar ’t Goeije 
Foute Feest Ja in camping 

smoking 
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CARNAVALSMAANDAG
“ROZENMAONDAG”

kunt u op ons terras terecht voor
een biertje en diverse lekkernijen.

Tijdens de Carnaval 
vanaf 17.00 diverse Carnavalsmenu’s

serveren wij
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Het op één na oudste beroep ter wereld
Arend-Jan de tuinman, Toon de Toeter en een volstrekt willekeurige burgemeester zitten bij café Sous 
aan de bar. Arend-Jan vindt dat ie het mooiste beroep ter wereld heeft. En bovendien het éérste 
beroep van de mensheid want Adam en Eva kwamen uit de Hof van Eden en die was zo paradijselijk 
dat ie beslist was aangelegd door een tuinarchitect. De burgemeester zei: “
Nee, nee, het oudste beroep moet er nog eerder geweest zijn. Want in den beginne was er alleen maar 
één grote oerchaos, een soort oersoep van alle elementen. En iemand, ik denk een burgemeester, 
heeft dat netjes geordend in lucht, water, aarde en vuur. Toen pas kon het paradijs gemaakt worden. Ik 
heb dus zelf het oudste beroep ter wereld.”
Toon de Toeter dacht lang na (het was nog geen Carnaval) en zei: “Nee, nee, het oudste beroep is 
politicus. Wie moet er anders die oerchaos gemaakt hebben?”

“Prins Stanley de Goedfoute (goedheilig is ie in ieder geval niet, goedgek misschien), ik wens u en uw 
keurtroepen, en alle aanhangers die daarbij horen, en iedereen die er niet bij hoort maar toch wil 
meefeesten, een geweldige Carnaval toe. Niet alleen voor die drie dagen, maar ook voor het hele 
gedoe eromheen in de rest van het jaar. Blijf braaf en wees ambassadeurs van ons groenste dorp van 
Nederland.”

“Cavalieren, laat de heksenketel bruisen en overlopen van vreugde!”

Alaaf, alaaf!

P.G.I.Wilbers, burgemeester (het op één na oudste beroep ter wereld)

Deze burgemeester zou een goede BVC-er zijn: altijd 
anderen de schuld geven. Enfin, dát is het aardige van 
moppen: dat ze niet kloppen. (Trouwens, met die 
nieuwe velden van BVC vervalt meteen een smoes om 
niet drie klassen hoger te spelen). Er wordt wat 
afgelogen met Carnaval: achter de bars, in de buuts, op 
de  d ansv lo ere n,  o nde r  d e  g or de l s .  Een  
carnavalsperiode waarin tussen de diverse dorpen van 
ons narrenrijk plotseling veel verkeer is van mannen 
met mutsen die bij elkaar op bezoek gaan. De 
prinsenrecepties zijn eigenlijk reizende circussen, 
tenminste voor de carnavalsverenigingen. De 
Cavalieren ben ik nog vóór Sinterklaas al 
tegengekomen in Leuth, in Kekerdom, Berg en Dal en 
uiteraard in Beek. Met hun Prins en President die in 
november één en dezelfde persoon bleken te zijn. (Foto: Willy Bos)

 

 

Burgemeester is het op 
één na oudste beroep ter 
wereld. Wat is dan het 

oudste beroep ter wereld? 

Ik denk dat mijn vrouw 
dat wel weet.  
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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

 

Als het maar niet 
tijdens Carnaval is. 

 Ik denk dat ik Arend vraag 
om mee te helpen met 

graven. 
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P   R   O   C   L   A   M   A   T   I   E 

Wij, Prins Stanley de Goeije foute, 
 

Zoon van een volleyballende doe-het-zelver en een francofiele kapster, 
Als dartend lid van de ruiterij, gepokt en gemazeld in het carnavaleske, 
Kwart van het kwartet Goet(d) / Foud(t), 
Helft van het duo Annette en Stan, 
In zijn geheel aanwezig om u voor te gaan als 
48-ste Prins der Cavalieren 

 
Proclameren 

 
1. dat de gemeente heeft geholpen om de Plataanstraat kelders droog te 

houden, zodat de drankvoorraden “goeij” behouden blijven; 
 

2. dat de gemeente nu ook eens “goeij” haar best moet gaan doen om de 
Carnavalsverenigingen in het Hoog en het Laag, droog haar wagens te 
laten bouwen; 

 
3. dat de ruiterij van de BUB een eigen ”goeije” binnenbak tot haar 

beschikking zal krijgen, zodat ze niet meer in oude graansilo’s hoeft te 
oefenen; 

 
4. dat gezien het aantal “goeije” Prinsen, Plataanstraat 9 t/m 17 nu 

definitief omgedoopt zal worden tot “Prinsenstraat”; 
 

5. dat het een gemiste kans is, dat de gemeente geen enkele nieuwe 
straat in de speklappenbuurt heeft vernoemd naar een “goeij” stukje 
vlees; 

 
6. dat ook de nieuwe Bekenaren zich helemaal in het carnavalsgedruis 

moeten storten, deze Prins geeft het “goeije” voorbeeld; 
 

7. dat in het Laag en het Hoog, van Millingen tot aan Berg en Dal, er 
samen een “goeij” Carnaval gevierd zal worden; 

 
8. dat we pas een echt “goeij” Carnaval zullen krijgen als de jeugd 

massaal aanwezig zal zijn; 
 

9. dat de Cavalieren ook dit jaar zich van hun “goeije” kant laten zien, 
want de Cavalieren weten hoe ze Carnaval moeten vieren; 

 
10. dat het nu ook voor de buitenwacht duidelijk is: binnen Goet(d) / Foud(t) 

heb je foute en “goeije”; 
 

11. dat alles zal verlopen onder het motto: 
 

”of je nu zingt, host of sjanst, 
als je met Carnaval maar danst!” 

 
 

Gegeven te Heksenketel 
de 8e november 2008 
 
Prins Stanley de Goeije foute 
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Een woord van……..
...Ja, van wie eigenlijk?

Beste Narrinnen en Narren,

Laten we beginnen waar ik vorig jaar met mijn stukje gestopt ben. Juist ja, als uw president!
Na een jaar vol grappen en grollen met Heinz de Fernseher, nu de avonturen met  Arend d'n 1 . En 
een avontuur is het geweest! Het begon met het heugelijke feit, dat ook deze Prins, zoals zo vaak, 
weer een paar nachtbrakers als adjudanten en pages had uitgezocht. Het beloofde dus weer een 
tropenjaar te worden, zeker gezien het feit dat ook Arend niet bekend staat om zijn bijtijdse vertrek uit 
de kroegen, maar juist bekendheid heeft vanwege zijn uitbundige feestgedrag tot in de vroege uurtjes. 
Voeg daar een cocktail van Marieke Klaasen, Eline Maas, Sander Joosten en Freek (Bolluh) 
Flemminks aan toe en je hebt een feestkabinet! En dat is het geweest! We kwamen regelmatig niet bij 
van het lachen! Lol dat we hebben gehad! En dan onze Prins Arend: “ik ben een man van weinig 
woorden”. Voor een man met weinig woorden kwam er verdacht veel geluid uit zijn hoofd! Vooral bij 
informele bijeenkomsten was hij niet stil te krijgen. Van zijn luide lach heeft heel Gelderland 
meegenoten! Maar hij was wel een man van weinig woorden in het openbaar! Hij liet het praten bij 
recepties aan mij over! En ik vind mezelf ook geen man van woorden, dus werden het veelal daden. 
Ons aller streven werd het, wie we gingen plagen en hoe we de zaal bij een receptie in een 
feeststemming konden krijgen. Iemand (de geplaagde) moest een liedje zingen en de rest diende de 
zaal in een grote feeststemming te zetten met behulp van zang en polonaise! Zo zijn we door het Hoog 
en het Laag getrokken. Met recht stond het afgelopen jaar ons prinsenkabinet bekend als een 
feestkabinet, ook bij onze zusterverenigingen!

ste

Regelmatig werden we begeleid door een 
schare fans in de vorm van Jeanine, Margreet 
en een groep senatoren. Mijn dank aan 
eenieder, die met ons kabinet op pad is 
geweest, is groot! Het maakt het feest voor een 
Prins alleen maar groter! Wat ik persoonlijk een 
hoogtepunt vond was de Boerenbruiloft van 
Marcel en Christel! We hebben die dag achteraf 
heel hard gelachen om Eline, die stoïcijns bleef 
kijken, hoe haar vader (ambtenaar van de 
burgerlijke stand  Willie's d'n Wasboas) een 
muzikale ode aan haar bracht. Iedereen had 
een brok in haar/zijn keel en tranen in de ogen 
staan, maar Eline blikte of bloosde niet! Dat ze 
het wel een beetje verwacht had en dat ze zich 
er op ingesteld had, daar kwamen we later pas 
achter!
Nadat we de bruiloft verlaten hadden, kwam onze zustervereniging “de Deurzakkers” uit Ooij nog even 
met 20 man de huiskamer van Arend binnenwandelen, onder aanvoering van onze good old voorzitter 
John Reijmers, die na 1 biertje weer snel de benen nam. Onder aanvoering van Prins Peter zijn we 
toen nog naar Ooij vertrokken en hebben daar samen met de Deurzakkers nog een afzakkertje 
genomen! Al met al een dag om nooit te vergeten.
Geen klein, maar groot dankwoord wil ik richten aan een aantal mensen:
Arend en Jeanine, bedankt voor een geweldig jaar! Jullie waren samen met Britt en Yasmin een 
geweldig prinsenpaar! Ik hoop dat jullie en jullie kinderen er van genoten hebben! Tevens een woord 
van dank aan Marieke en Eline! Ook jullie zijn 2 topmeiden! Jullie vulden elkaar geweldig aan! De 2 
adjudanten Sander en Freek ben ik veel dank schuldig. Menig lachsalvo werd dankzij jullie ingezet! 
Ook Toon, alias Lampje, was weer duidelijk aanwezig dit jaar. De chocolaatjes en koekjes bij Arend 
waren hun leven niet zeker met Lampje in de buurt! En zo liep mijn laatste jaar als president ten einde!  
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Enigszins huiverig begon ik als afscheid nemende president aan de zitting van 8 november. Ik was 
vooral nerveus, vanwege het feit dat ik wist, dat er speciaal tijd gereserveerd was voor de 
presidentenwissel, maar meer wist ik niet. Ik wilde het liefst snel de steek en ketting overhandigen en 
via de achterdeur verdwijnen! Gelukkig bleef het kort en viel het me reuze mee! Ik wens Peter Braam 
(en Dory) dan ook heel veel succes en plezier met zijn (hun) presidentschap! Ik heb er in ieder geval 
alle vertrouwen in, dat het presidentschap in goede handen is! Verder was ik blij, dat ik als senator nog 
de kans kreeg, om Arend zijn eretekens te mogen ontnemen. Dat hoort er toch bij als afsluiting van een 
prachtig prinsenjaar! 
Als ex-president wil ik van deze kant iedereen 
bedanken voor 3 geweldige jaren! Ik heb 
genoten! Velen van u hebben me persoonlijk 
aangesproken op mijn naderende vertrek en ik 
ben zeer onder de indruk geraakt van de vele 
woorden van dank. Ik ben er trots op, dat ik kan 
zeggen, dat ik president van de Cavalieren ben 
geweest. Ik ben trots op alle senatoren, 
jongens, jullie zijn top! Ik ben trots op een dorp, 
waar Carnaval vieren hoog in het vaandel staat! 
Ik ben trots op onze Rozenmaondagoptocht en 
al de mensen die Carnaval tot een feest maken 
voor groot en klein. Ik ben trots op onze 
zusterverenigingen! Met hen heb ik menig 
gezellig uurtje doorgebracht Ik ben trots op 
Annette, die altijd achter me gestaan heeft! En ik 
ben trots op ons jeugdkabinet! Ook zij maken 
deel uit van onze carnavalscultuur!

Ik zeg cultuur. Dit omdat ik in de krantenknipsels van een enkel gemeenteraadslid nog wel eens proef, 
dat men Carnaval maar een rare uitspatting van vreugde vindt en dat deze  mensen alleen maar 
praten met de pers over negatieve aspecten van Carnaval! Jammer dat een zo bepalend gedeelte van 
de gemeente, die toch maar een van de grootste optochten van de omgeving binnen haar geledingen 
heeft, zo in de pers praat over Carnaval en dan  voorbij gaat aan alle leuke en goede dingen! Ik weet uit 
ervaring, dat alle organiserende mensen er alles aan doen om er een zo vlekkeloos mogelijk feest van

te maken. Ik vind het dan ook een klap in het gezicht 
van al deze vrijwilligers, als men zo afgevallen wordt, 
door mensen, die van een afstand toekijken, zich niet 
of nauwelijks laten informeren door de organiserende 
mensen, maar een oordeel vellen over alles wat 
slecht of niet goed zou zijn en vervolgens niet 
communiceren met deze vrijwilligers, maar alleen met 
de pers praten! Blijkbaar is dat goed voor de 
persoonlijke pr van deze mensen. Jammer dat het 
dan gaat over de rug van al deze vrijwilligers! Dat 
verdienen ze niet!!! Ook vind ik het jammer dat er erg 
weinig gedaan wordt om wagenbouwers te 
ondersteunen met hulp voor ruimte! De nood voor 
deze groepen wordt steeds hoger. En ik praat niet 
alleen voor Beek! Ook in Berg en Dal en in Ooij wordt 
de nood steeds hoger. 

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat we toch met z'n allen de handen ineen slaan en proberen er een 
mooi feest van te maken en dat er weer ruimtes geschapen worden, om mooie carnavalswagens te 
bouwen. Carnaval is en zal altijd een deel uitmaken van onze cultuur!!! Dat staat voor mij als een paal 
boven water!
Toen begon mijn uur als 'gewoon weer senator'! Geprobeerd om nog wat mensen op een dwaalspoor 
te brengen betreffende mijn toekomst, maar volgens mij had het niet veel zin. De foto met mijn gezicht 
op onze posters (dank je wel carnavalsvereniging uit Kekerdom) en het bijbehorende schrijven in de 
Rozet, hadden bij velen de twijfel weggenomen. Of toch niet? Ik weet het niet, maar ik heb voor het 
eerst in 4 jaar een klein uurtje in de zaal kunnen genieten van alles wat er op het podium gebeurde. 

(Foto’s: Willy Bos)
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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

 
 

gas - water - sanitair - c.v. - lood- en zinkwerk
alle soorten dakbedekking

Kantoor / privé:
Stollenbergweg 240
6572 AB Berg en Dal
Tel.: 024 - 322 66 18
Mobiel: 06 - 54 77 64 20

Werkplaats:
Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen
Tel.: 024 - 373 24 67
Fax: 024 - 323 47 62

 

Nee, ik ga het dak op. Heb je je helm niet op 
vandaag 
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Daarna het optreden met het kwartet “Goet(d) Foud(t)” waar ik ook deel van uitmaak. Paul en John 
wisten nog steeds van niets over mijn naderende prinsschap. Peter Braam heeft een uitmuntend 
toneelstukje opgevoerd voor deze heren. Chapeau, petje af!
Het optreden ging goed, behalve toen ikzelf de pop verkeerd beet had op het einde. Waren mijn 
gedachten toen al bij het volgende deel van de avond?

Ander petje op! Als 48  Prins der Cavalieren. Wat een avond! Page Marieke helemaal boos op mij (ze 
had nooit verwacht dat ik het zou doen) en verbaasd! En dan de andere page, Danique. Hoe ze het 
voor vader John verborgen heeft gehouden, ik weet het niet, maar feit is, dat ik John voor het 2  
achtereenvolgende jaar met stomheid geslagen achter de coulisse heb zien staan! Dit keer nog in zijn 
onderbroek, ook dat nog! Alleen dat was al een foto waard geweest! Ook met de adjudanten Joop en 
Heinz ( sorry Rozenmoandagcomité ) ben ik heel erg blij! Wordt vast een superjaar. Om 4.30 uur lagen 
Annette en ik op bed. 

ste

de

Lang geslapen hebben we niet. Ik moest nog 
een pak met veren maken voor die verrader uit 
Kekerdom. Een stuk hout lag al klaar. Pek en 
veren moest het uitbeelden en ik geloof dat dit 
wel is overgekomen. Heinz en Joop hebben 
president Barry in het pak op de paal de zaal 
uitgedragen. Na een enorm lange en gezellige 
receptie (er werd weer volop gedanst en 
gehost) hebben we uiteindelijk het weekend 
afgesloten met een etentje bij het Spijker. Een 
periode vol geheimen is eindelijk afgesloten! 

Mijn dank naar de prinsencommissie en al die mensen die daaromheen dingen voor mij gedaan 
hebben, is groot. Ik hoop dat voor iedereen de Carnavalsperiode even mooi zal zijn, als ik hoop en 
denk, dat hij wordt. Ik vermoed dat ik, na inlevering van dit schrijven bij de krantencommissie, nog op 
namen kom, die ik had willen noemen. 
Dus bij deze:
Iedereen hartstikke bedankt voor alle steun en mooie 
woorden in de afgelopen jaren, maanden, weken en dagen! 
Laten we er met z'n allen een mooi feest van maken!!

Alaaf,  Alaaf,  Alaaf!!

Uw ex-president, weer ex-senator en 

Prins Stanley de Goeije foute
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Na een dagje klauteren en 
graven kan jouw pakje wel 

een wasje gebruiken. 

Ik breng ze wel naar Coen! 
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