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“de Witte”
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Met de Carnaval is 
Karin met vakantie 
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Nadat wij vorig jaar voor het eerst een stukje in 
de Cavalierenkrant hadden geschreven, 
werden wij dit jaar benaderd om weer iets te 
schrijven, en aangezien wij vorig jaar veel 
positieve en leuke reacties op ons stukje 
hebben gehad, schrijven wij in deze 
carnavalskrant weer iets leuks.
Carnaval 2008 begon voor ons pas echt op 
donderdag met het foute feest in Sous Les 
Eglises. Iedereen van onze groep (en eigenlijk 
de hele kroeg) was gekleed in een Falsche 
Hose of als Peter/Heidi. Het was een gezellig 
feest, vooral door de vele biertjes en 
keelverwarmende Apfelkorn met goede 
optredens van Jacques Herb en Dennie 
Christian. 

De volgende dag konden de meesten van ons 
uitslapen, zodat we weer bijna helemaal fris 
naar het volgende feest konden, namelijk de 
j a a r l i j ks e  s l e u t e l o v e r d r a c h t  i n  h e t  
gemeentehuis. Het feest kwam langzaam op 
gang, maar na de nodige optredens en de 
ceremoniële overdracht van de sleutel van Beek 
werd er veel bier rondgebracht en het was erg 
gezellig. Rond twaalf uur was het afgelopen en 
hebben we nog tot diep in de nacht doorgefeest 
in Sous.

Op zaterdag moesten we redelijk vroeg ons bed 
uit voor het heks hijsen. Nadat de heks feestelijk 
de lucht was in gehesen en Beek officieel in de 
'Heksenketel' was veranderd, vertrokken we 
met de bus naar Millingen om daar mee te doen 
aan de optocht. Zoals ieder jaar was de optocht

Beek de Gekstuh

weer erg gezellig en ging iedereen na afloop 
tevreden naar onze eigen Heksenketel om naar 
de Pronkzitting te gaan. De pronkzitting was erg 
gezellig met veel leuke optredens, en ook wij 
hebben weer geprobeerd om een leuk optreden 
te verzorgen, maar het liedje verliep helaas niet 
vlekkeloos maar ach, daar staan we om 
bekend, toch Martijn? Na de pronkzitting vertrok 
de hele stoet weer naar Sous waar vrolijk 
doorgefeest werd. 

Op zondagmorgen werd er alweer vroeg 
verzameld in Sous, zo vroeg dat we eigenlijk 
allemaal de slaapzak mee hadden kunnen 
nemen om gewoon de zaterdagnacht in Sous te 
overnachten. We verzamelden in Sous om daar 
rustig bij te komen en wat te drinken (koffie, thee 
en voor de die-hards toch gelijk een biertje) en 
vervolgens reisden we naar Den Bosch af om 
daar Beek op de kaart te zetten. Na een 
gezellige treinreis kwamen we aan in 
'Oeteldonk'. Hier hebben we de hele middag 
gefeest in kroegen rondom de Sint-Jan. 
Iedereen is daarna nog naar de Linde in 
Groesbeek gegaan.
Na een paar uurtjes goed geslapen te hebben 
moesten we om twaalf uur alweer verzamelen 
voor onze eigen 'Rozenmaondag' in Beek. De 
optocht was erg leuk en voor je het wist, was hij 
alweer voorbij. 's Avonds zijn we weer naar de 
Linde gegaan. 

(Foto: Willy Bos)

(Foto: Henk Baron)
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