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Den Beekschen Kroeghentocht
Geachte lezer, vooraf verzoek ik u onderstaande instructie aandachtig te lezen en toe te passen om 
een beter beeld te verkrijgen bij de aansluitende tekst:
Stelt u zich voor, u stapt de kroegentochtvrachtauto in  en you are going back in time to the sound of 
……..… .
Houdt vervolgens uw duim en wijsvinger van bovenaf aan weerszijden van uw neus en drukt deze een 
weinig aan, waardoor er een licht nasale klank uit uw mond ontstaat tijdens het hardop lezen van 
onderstaande tekst; alsof u de stem van Philip Bloemendal van het polygoonjournaal hoort. We gaan 
terug naar het jaar waarin Herman Stok Top of Flop presenteert voor de Nederlandse teenagers, het 
jaar waarin die duivelse Rolling Stones de Haagse “Vluchtheuvel” afbreken en het jaar waarin de 
voetbalwedstrijd DWS-deVolewijkers te zien is in zwart wit tijdens een Sport in Beeld uitzending. Lees 
onderstaand artikel met die klanken en sferen van 44 jaar geleden of beter '44 jaar geleeën'.

Onder leiding van een niet moe te geraken Prins Piet den Urste (“It's me: Piet van Vliet” zei hij er vaak 
schalks achteraan) besloot een stel revolutionairen uit Beek (het zouden toch geen nozems zijn?: ) 
na afloop van het carnavalsgedruis op den dinsdagmiddag voor de Vastelaovond toch nog even een 
pilsje te gaan vatten in hun stamcafeetje de “Gouden Leeuw”. Immers den Prins zijnen leus was: “Alles 
of niets”. En klaarblijkelijk hadden de heeren nog niet “Alles” gehad en togen derhalve naar genoemd 
etablissement aan de Beekse, tot dat moment nog zo chique, Rijksstraatweg. De kastelein werd 
aangenaam verrast door het bonte doch goed gemutste gezelschap. Er werd hevig geproost, gehost 
en gezongen. 'De stemming zat er goed in', zoals dat heet. Eenieder wist zich kostelijk te vermaken. 
Toen er evenwel plots gezongen werd: “we gaan nog niet naar huis” (tot twee maal toe!) schrok de 
herbergier, den heer van Driel, een weinig, doch toen daar iemand achteraan riep: “nog lange niet, nog 
lange niet” was de maat vol. Er werd duidelijk een grens overschreden en het gezelschap werd dra 
buiten het portaal van dit drankhuis gezet. Met enigszins sip kijkende snoeten van de heeren en 
dames, ja ja, die waren ook aanwezig, werd besloten niet te lang bij dit nare voorval, noch bij deze 
taveerne stil te staan, zodat de stoet zingend en feestend koers koos richting den Duitschen grens, 
naar den Smoorenhoek. Een der verklede heeren herinnerde zich namelijk dat aldaar zijn domicilie 
was, alsmede ook een drinkgelegenheid, waar de waard (“de Haard”: .) een mildere toon zou 
aanslaan, hoewel eenieder besefte dat men eerder die dag te ver was gegaan. In genoemde tapperij 
aangekomen werd de zo abrupt onderbroken stemming alras voortgezet. Het vervelende voorval 
eerder die middag werd gauw naar het rijk der vergetelheid gewezen en de beentjes kwamen weldra 
van de vloer. Onze altoos energieke Prins voorop; immers hij had nog alsmaar niet “Alles” gehad. 

Het gezelschap telde inmiddels vijf personen minder; zijnde meneer pastoor, de burgemeestersvrouw 
(zij moest immers brood klaarmaken voor haar man, die de volgende dag met den ambtelijke ketting 
richting onze residentie zou tijgen) de douanier en zijn hulp (die beiden in verband met enen strooperij 
waren weggeroepen: .) en enen passant, die zowel spontaan aansloot als afhaakte bij het eerste 
kraantjelek. De overige 78 passagiers waren allen nog aanwezig en wilden volgaarne de middag in dit 
vochtige doch overdekte grensknijpje doorbrengen. Het noodlot sloeg echter toe, toen de eigenaar 
van de nederzetting verkondigde dat het vat met gerstenat de gevreesde bodem vertoonde, waardoor 
dra de pas erin werd gezet naar het volgend taphuis, waar de uitbater Carel Maas, bij het zien dezes, 
geen krimp gaf toen de vrolijke meute bezit nam van zijn dranklokaal. Hij deed zijn plicht als gastheer 
en besloot zelfs den Prins mede te delen dat, wat hem betrof, men zelfs tot 's nachts na tweeën de 
ochtendstond in zijn kleine herberg mocht beleven, al riekte dit illegaal. (hij had sowieso minder van 
doen met den Nederlandschen Wet).

Enfin, na zo'n twee uur verblijf bij deze gastheer besloot men fluks naar het centrum van het dorp 
weder te keren, omdat om 20.11 uur de Vastelaovond in het vermaarde “Gildehuis” op het punt van 
beginnen stond, want een Vastelaovond zonder Prins is als een schuit zonder kapitein, als een vaas 
zonder bloemen of,  zoals den heer Wiellersen gevat zei; “als een Carnaval zonder kroegentocht”. “Ja” 
zei Prins Piet “ als we dit volgend jaar weer doen, ben ik wederom als Prins
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van de partij.” “Daar houd ik je aan” zei de immer gevatte Hansje G, die het toch wel een heel eind met 
de benenwagen vond en zichtbaar nadacht over een ander transportmiddel. En aldus eindigde enen 
middag waarin de weergoden den stoet goed gezind waren en die grote indruk achterliet, en wel eens 
grote gevolgen zou kunnen hebben voor het Beekse Carnaval……….    

Nadat u de gewone “non-nasale” houding weer heeft aangenomen, geachte lezer, blijkt dat er vanaf 
dat jaar, 1965, een traditie in gang is gezet, die tot op de dag van vandaag stand heeft gehouden en die 
niet meer weg te denken is uit het Beekse Carnaval. 

PS.  Prins Piet is in 1966 voor de tweede maal Prins geworden en de “tocht der tochten” ging in 1967 
op herhaling. “Hansje G” zorgde later jarenlang voor vervoer d.m.v.  een vrachtwagen. En dhr. 
Wiellersen besloot deze kroegentocht “georganiseerd” op te zetten.

En dan zijn er nog …

DE OUD-PRINSEN !
De Broederschap der Oud-Prinsen) is 34 jaar geleden opgericht door Theo Wiellersen. 
Er was duidelijk behoefte onder de toenmalige Oud-Prinsen weer eens af en toe bij elkaar te komen 
om verhalen en ervaringen uit te wisselen. Want geloof mij, gewaardeerde lezer, wanneer je als Prins 
aftreedt en je ziet een ander de scepter met bijbehorende schijnwerpers overnemen, dan val je in een 
diep, diep gat. Er is destijds zelfs een enkele keer gesproken over een heus  (opvangtehuis voor 
Oud-Prinsen). 
Enfin, men besloot jaarlijks op de dag der Onnozele Kinderen een conclaaf te organiseren. Tot 2007 
dachten wij dat dit op “derde kerstdag” was, maar het bleek een dag later te zijn.
Wat doet de Broederschap zoal, vraagt u zich -terecht- af?
Welnu, allereerst wordt er op de prinsenproclamatie voor gezorgd dat de scheidende Prins liefdevol 
wordt opgevangen door zijn nieuwe vrienden. Want die heeft ie hard nodig! Dit is een vast onderdeel in 
de avond van de 11  van de 11 . 
De volgende dag zorgen zijn nieuwe vrienden ervoor dat,  tijdens de receptie van de nieuwe Prins, de 
nieuwbakken Oud-Prins er niet verloren bijloopt en zijn prinsenfoto zijn welverdiende (rust)plaats in de 
eregalerij der Oud-Prinsen krijgt. Beide gebeurtenissen worden opgeluisterd door zoveel mogelijk 
Oud-Prinsen en muzikanten (veelal ook Oud-Prinsen).
Tot slot draagt de Broederschap bij aan de aftrap van het Carnavalsfeest in februari. Het zijn de Oud-
Prinsen die het hijsen van de heks op de zaterdag organiseren. Daarbij zorgen zij dat er gratis muziek 
en drank voor Beek is.
Het enige wat er nog aan ontbreekt is een eigen  (Oud-Prinsen-Wagen). Daar wordt al sinds het 
ontstaan van de Broederschap over vergaderd. Of dit er ooit van komt, blijft de vraag want zo denkt 
men: “Heeft het Kulturhus ook geen lange weg moeten gaan ……….”?  
Namens (Alle Oud-Prinsen) wens ik carnaval vierend Beek een Carnaval toe (Goeij, 
Vriendelijk,Verdraagzaam en Gezellig) onder de bezielende leiding van onze toekomstige Oud-Prins: 
Prins Stanley de Goeije foute.

De (Voorzitter Broederschap Oud-Prinsen)

BOP (

OVO

OPW

AOP GVVG ! 

VBOP 

e e

 

44 jaar geleden betekent 
dat er dit jaar een jubileum 

is voor de Beekse 
kroegentocht.  

Ja, ik herinner me de Goeije 
oude tijd van het Gildehuis, 

de Smoorenhoek en de 
Gouden Leeuw. 
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Frits Coopmann

Rijksstraatweg 205
6573 CR Beek

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

Op 15 maart 2008 overleed onze oud-voorzitter en Grootvorst  Albert Louis van Dorst. 

Vanaf de beginjaren van de Beekse Carnaval vervulde Albert een zeer belangrijke rol in onze 
vereniging. Telkens wanneer onze vereniging aan sleet ten onder dreigde te gaan, nam hij het 
voortouw in handen. Zijn optimisme bracht dan weer een nieuwe vitaliteit bij de leden van de senaat.

Door zijn beminnelijke persoonlijkheid lukte het hem sluimerende conflicten op te lossen. Menig lid zal 
zich herinneren op welke wijze hij een aspirant lid van de senaat toesprak, hem wijzend op zijn 
toekomstige taak in de senaat.

De doelstelling van de Cavalieren bracht Albert regelmatig naar buiten en werd door hem als volgt 
samengevat:

Wij allen zullen Albert node missen, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij, de 
Cavalieren, zullen doorgaan indachtig zijn woorden  onszelf en anderen te plezieren.

Bestuur en Senaat.

“Wtt sotl str Rpvplitrtn,
is onsztlu tn pnstrtn tt pltzitrtn.

Litust zwtztn tn vtrvprtn,
voor Bttz tn st Btztnprtn.”

Albert van Dorst
1931-2008 
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DE KINDERMIDDAG

Np zondag 22 februari 2009 vindt de kindercarnaval plaats. De Ieugdprins zal iedereen vanaf het 
podium welkom heten. Dr is inmiddels een fantastisch duo ingeschakeld 

om het alle kinderen naar de zin te maken.
Get wordt niet alleen een middag van kijken en luisteren, maar ook van doen!

Alle kinderen zijn welkom. Voor diegenen die niet alleen vóór het podium willen
staan of zitten bestaat er de mogelijkheid om zélf het podium te beklimmen.
Kun je een muziekinstrument bespelen, kun je live zingen of liever playback,

of kun je een kunstje of dansje? Get maakt niet uit wat je doet, maar laat het zien
en grijp die kans!

Informatie kun je inwinnen bij Marc Arts, tel 024-6841021. Mailen mag ook naar:
.

De kindermiddag vindt plaats in het Kulturhus in Aeek en begint om 14.00 uur. Wij hebben er al 
heel erg veel zin in. Tot dan.
De kindermiddagcommissie.

Kijk ook op  voor actuele informatie.

Marcenannemiek@chello.nl

www.decavalieren.nl

(Eoto’s: Willy Aos)

 

Wie zou dat 
fantastische duo zijn? 

Misschien vertellen ze er 
volgend jaar meer over 
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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
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Cavalierenkoor “De Hofbrouwers” 
bestaat 40 jaar!!!!!!

Veertig jaar geleden, januari 
1969, tijdens de proclamatie van 
Prins Jan de Eerste, Jan Meijer, 
kondigden Theo Wiellersen en 
Toon Arts aan dat deze avond 
een mannenkoor opgericht zou 
worden. Na de enthousiaste 
reactie van de bomvolle 
V l u c h t h e u v e l ,  
patronaatsgebouw, meldden 
zich spontaan diverse leden 
aan. Al gauw waren er 20 leden, 
waarbij goede zangers van het 
m a n n e n  k e r k k o o r.  W i m  
Oosterhout, Jan Meijer en Sjaak 
Boutens zijn vanaf de eerste 
repetitie lid van het koor. Er zijn 
tijden geweest dat het koor 
dertig leden telde. Na de joviale 
muzikale leider Toon Arts met ondersteuning van Willie de Bruyn kwam Toine Graauwmans als 
dirigent. Hij bracht een aansprekend repertoire, waarmee het koor tot in de verre omtrek optrad.
Ondertussen veranderde het tenue van de zangers herhaaldelijk. Sommige partners van de 
koorleden stortten zich op de naaimachines om weer een andere outfit te maken.
Ondertussen werd de directe band met de c.v. de Cavalieren wat losser. Daardoor kwam de 
naamswisseling tot stand. Het bleef het Cavalierenkoor met de toevoeging “De Hofbrouwers“.
Harry Jansen uit Berg en Dal was de opvolger van Toine. Hij herschreef de bestaande, veelal Duitse, 
muziekstukken. Voor hem werd er een orgel aangeschaft dat al gauw de naam “de Toyota“ kreeg. 
Harry dirigeerde, speelde op de Toyota en schreef eindeloze potpourri. 
Het koor leverde vaak de Prins der Cavalieren. 
Na Harry Jansen nam Johan Arts de muzikale leiding over. Hij zorgde en zorgt ook nu nog  dat er 
meerstemmig wordt gezongen. Cor Voorsluis was er om het dirigeerstokje te hanteren. Ook toen 
traden we op bij diverse gelegenheden. Om er een te noemen: het optreden in het Duitse Rees bij een 
Duits Korenfestijn. Allemaal koren met 30 tot 80 zangers. Wij waren er met 15 man. Cor besteeg het 
dirigenten podium en meldde de gemeenschap dat ons koor veel groter was, maar door de 
“Zweinenpeste“erg uitgedund was. Het applaus  van het publiek was na ons optreden overweldigend.
Helaas is Cor ons plotseling ontvallen. Nu wordt het dirigeren door Jan Engelen waargenomen.
Vele jaren kwamen wij op met het vaandel voorop. Aan het vaandel hangen de medailles van alle 
Prinsen der Cavalieren. 
Vele jaren repeteerden we in het keldertje van “Het Spijker“ dankzij de gastvrijheid van Rob en Petra. 
Langzamerhand ging de discipline wat verloren waardoor het rendement van de repetities wat afnam. 
Na driftig vergaderen werd besloten om in het Kulturhus te gaan repeteren. Al deze veertig jaren 
repeteren we op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Vanuit het koor ontstond er een cabaretgroepje, dat onder leiding van Marianne van Gerven, jaren 
lang een act instudeerde en die werd op het Schlagerfestival van Millingen ten gehore  gebracht. Vaak 
vielen we in de prijzen.
Wij gaan het veertig-jarig bestaan uitbundig vieren. Zaterdag 17 januari 2009 organiseren wij een 
groots opgezette bonte avond in het Kulturhus. Eerst een receptie, daarna een feest van muziek en 
zang. Optredens van K.N.A. , B.U.B., De Bachtaler, Dansgarde Kranenburg, het Hartkoor en anderen 
zullen te bewonderen zijn. 
Veertig jaar het Cavalierenkoor “De Hofbrouwers“ omvat een hele geschiedenis, waarover een boek 
geschreven kan worden en dat doen we misschien ook nog wel.

Wim van het Erve. 

(Foto: Jan Meier)
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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
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We krijgen in Beek de “Van Hasseltstraat”.
In de Sprengenbeek, de nieuwe wijk achter het 
gemeentehuis, komt de Van Hasseltstraat.

Dr. Piet van Hasselt vestigde zich in 1923 als 
huisarts in Beek.
Dat feit werd in 1948 uitbundig gevierd. Het 
verenigingsleven gaf acte de présence en de 
loftuitingen werden dan ook spontaan geuit.

Piet van Hasselt was een man, die volop deel 
nam aan het dorpsleven.
Hij werd al snel de eerste beschermheer van de 
K.N.A.
Ook behoorde hij in de jaren '60 tot de 
oprichters van de Cavalieren.
Hij werd de eerste voorzitter en later de 
Grootvorst van onze vereniging.

In het boek “Daar komen de Schutters” kunt u 
lezen hoe de B.U.B. deze prominente man 
eerde tijdens zijn jubileum. Ook de K.N.A. liet 
zich niet onbetuigd. Piet van Hasselt werd 
toegesproken door voorzitter Jan Jansen.

De letterlijke tekst van zijn toespraak geef ik 
onderstaand weer:

Dokter van Hasselt wordt hier geïnstalleerd 
als Grootvorst van de Cavalieren
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PrinsenPoPo 2008
Ook diP jMMr hebben Rij Reer onze jMMrlijkse prinsenPoPo gehoudenB Onze nieuRe Prins heefP een 
driePMl RinnMMrs geProkken uiP de 12E sPemmen die hij binnen RisP Pe hMlenB Hiermee RMs hij Pevens de 
koploper uiP onze peilingB NMMr verluid mMg SPMnley hiervoor de senMMP vMn Kekerdom bedMnken, die 
zijn gezichP op de MMnkondigingsborden in Beek bevesPigd hMdB Een promoPiesPunP, die volgens ons, 
zodoende zijn uiPRerking heefP gehMdB  SPMnley RisP zich op gepMsPe MfsPMnd gevolgd door John 
Fremers en MdjudMnP Joop de VMMl meP respecPievelijk 84 en 82 sPemmenB JoosP Pen JesPeneind, die 
nMMr heP schijnP, zichzelf heefP gePrMchP Pe promoPen MchPer de PMfel bij Nico de JiPP, moesP heP sPellen 
meP een gedeelde 6  plMMPsB

Ge RinnMMrs zijn: 
1B RMlph Sengers
2B EsPelle en NormMn Hooghof
3B Meneer of mevrouR Hendriks (RoerdompsPrB)

Bij deze Rillen Rij iedereen bedMnken die MMn de PoPo deel heefP genomenB Een speciMMl dMnkRoordje 
voor uiPzendbureMu Bullseye voor heP mede mogelijk mMken vMn de prinsenPoPo en voor Oud-Prins 
Arend, die meP zijn MdverPenPie, de MchPerkMnP vMn heP formulierPje sierdeB  

NMmens  de PrinsenPoPo-commissie,
Freek Flemminks

e

 
 

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  
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