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Van uw nieuwe Prins 
Prins Marc 

de Music Maker 
 
 
 
Maandag 13 mei. Een gewone doordeweekse 
dag. Heel toevallig heb ik een vrije dag omdat mijn 
zus uit Amerika over is. De telefoon gaat. Ik neem 
op. “Met Marc.” “Ja met Peter Braam” klinkt het 
aan de andere kant van de lijn. “Hoe zou jij het 
vinden om het komend seizoen de Cavalieren 
voor te gaan als Prins? Ik loop de kamer uit. 
Ondanks dat ik voorbereid was op het moment dat 
deze vraag ooit een keer gesteld zou worden, was 
ik toch nog verrast. Ik merkte dat mijn hart sneller 
en harder begon te kloppen. “Ehh, ja, ‘tuurlijk, 
gaaf, een hele eer.” Dat soort woorden kwam als 
eerste naar buiten. Na een informeel gesprek met 
Annemiek was de beslissing gauw gemaakt. Het 
seizoen is begonnen!! 
En dan is er werk aan de winkel. Met WELKE 
naam ga  ik mijzelf lanceren, HOE ga ik mezelf 
  
 
lanceren en WAT wordt mijn leus? Zaken die me vanaf mei tot 9 november met regelmaat bezig 
hebben gehouden. De verloren uurtjes op werkdagen onderweg in de auto kwamen goed van 
pas. 
Vast stond, dat mijn naam muziek moest uitstralen. Maar ja, de meest voor de hand liggende 
naam was door één van mijn voorgangers al toegeëigend (Huub de muzikale). Overschakelen 
naar het Engels dus: Prins Marc de Music Maker! De leus “We doen het lekker PIANO PIANO” 
volgde snel; dit was een uitdrukking die ik in het verleden veel gebruikte als men zich al te druk 
maakte, met een knipoog naar mijn grootste hobby.  
 

Dan komt er een periode van een hoop 
geregel. Het pak wordt gepast en de broeken 
worden op maat gemaakt. Foto’s worden er 
geschoten voor de tekenaar van de 
onderscheiding, de proclamatie moet bedacht 
worden, de onthullingsact moet in elkaar 
gezet worden, er dient touw besteld te worden 
voor de onderscheidingen, witte schoenen 
moeten aangeschaft worden en dit alles dient 
in het grootste GEHEIM plaats te vinden! Dat 
betekent zoveel mogelijk afspraken in het 
donker om maar niet gezien te worden. 

  
De schoenen is een verhaal apart. Wat zou nu veiliger zijn dan deze witte schoenen in Italië 
(Florence) aan te schaffen zodat niemand je daarop zal betrappen? Nou, laat ik je  vertellen dat 
ze nog maar nét afgerekend waren en in de tas opgeborgen zaten, toen daar ineens Eric K. met 
zijn zoon binnenkwam! Tip voor mijn opvolger: Online bestellen (cookies verwijderen! omdat je 
anders steeds popup reclame krijgt van witte schoenen!) en in een discreet verpakte doos laten 
verzenden. 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Dan de act. Vraag me niet waarom, maar ik had al heel gauw bedacht dat het een Hans Klok- 
achtige act moest gaan worden. Een persoonsverwisseling leek mij wel wat. Dus dit idee ben ik 
al gauw gaan uitwerken. Dat betekende in eerste instantie het in elkaar zetten van een 
verrijdbare kar waar de illusie op plaats zou vinden. Om mijn kinderen op het verkeerde spoor te 
zetten (ik moest dit ding immers thuis fabriceren) heb ik hen verteld dat het een demotafel voor 
mijn werk zou worden. Geen enkele argwaan dus. Sterker nog: tijdens de onthullingsact zelf had 
Bjorn niets in de gaten toen hij die kar zag en was voor hem de verrassing compleet toen ik daar 
ineens als kersverse Prins op het podium stond. Eenmaal in elkaar getimmerd, 

moest ik nog op zoek naar een 2e Han(d)s 
Klok. Al gauw kwam ik bij mijn vriend Krit 
terecht die in Molenhoek woont.  Hij was 
meteen enthousiast en een paar avonden 
repeteren volgden al gauw. Op zich kon er 
niet zo veel misgaan tijdens de act, ALS DE 
REMMEN ER MAAR OPGEZET ZOUDEN 
WORDEN. En wat gebeurt er? Tijdens een 
koffiepauze springt Krit ineens op, rent naar 
de kar en duikt er bovenop. De wagen vliegt 
van de ene naar de andere hoek van de 
kamer, terwijl Krit nog geen meter verwijderd 
van zijn springactie lang uitgerekt op de 
grond ligt. Tja, de remmen stonden er dus 

niet op! Lachen, gieren brullen dus voor mij, Annemiek (mijn vrouw) en Annemiek (Krit’s vrouw). 
Krit kwam er met wat schaafwonden aan zijn elleboog vanaf. 
Tussentijds zijn de werkzaamheden rondom het ontwerp van de onderscheiding gewoon 
doorgegaan en heeft de productie na goedkeuring van de schetsen plaatsgevonden. De 
proclamatie is gereed en de foto’s zijn gemaakt. De onthulling kan beginnen!! 
Zaterdag 9 november. Ik ben rustig (vind ikzelf) en ik heb enorm veel zin in de avond. Mensen 
die mij hebben gezien tijdens de voorbereidingen in de zaal, vinden dat ik me (meer dan anders) 
teveel overal mee bemoei. De gang is niet goed afgeplakt (papier aan de buitenkant), de lichtjes 
langs het podium zitten slordig, de heks hangt te laag voor de volgspot, enz, enz. Nu voel ik mij 
natuurlijk vanuit de programmacommissie altijd al verantwoordelijk, maar toch. 
In de tussentijd gaan Peter en Peter samen naar Molenhoek om de kar voor de onthulling op te 
halen (paste immers niet in mijn auto). 
’s Avonds na alle voorbereidingen in de zaal gedaan te hebben ben ik nog even rustig thuis gaan 
eten. Het jeugdkabinet verzamelde zich rond 19:15 uur bij ons. Het was immers een 
uitgesproken wens van Peter Br. om het jeugdkabinet getuige te laten zijn van zijn afscheid. Ik 
ben iets eerder vertrokken, omdat ik uiteraard gewoon mijn werkzaamheden bij de regie zou 
uitvoeren, tót aan dat ene moment. En dan is het pauze. Ik zie dat ik door menigeen goed in de 
gaten gehouden wordt. De dames van de zwart-witte benen-act staan bij mij aan de regie. Ik kan 
zo nooit onopgemerkt weg. Totdat ze even afgeleid zijn. Ook Eefje B. heeft een onoplettend 
moment en wég ben ik. Via de zijkant van de zaal weggevlucht, linea recta naar de 
omkleedruimte naast het podium. Daar staat mijn vriend Krit met zijn vrouw Annemiek en Imke -
mijn dochter- al klaar. Imke mag meekijken vanuit de coulissen en weet nu pas wat er gaat 
gebeuren; haar vader wordt Prins.  
Ik kan het gevoel, dat ik daar eindelijk mijn geheim mocht prijsgeven, volgens mij het beste 
omschrijven als “uit de kast komen”. Het voelde als een bevrijding. Geen stiekem gedoe meer. 
Niet meer op je woorden hoeven te letten. Gewoon DOEN. En toen stond ik daar, met mijn 
prachtige kabinet: adjudanten Jan-Willem van der Hogen en Paul de Wijze, pages Kiki van Driel 
en Daphne Willems en president Marcel Peters. Het feest was begonnen! En dan spring je van 
het podium af de zaal in. Iedereen wil je feliciteren of op zijn minst aanraken en ze willen met je 
op de foto.  
Uiteindelijk -na alle felicitaties ontvangen te hebben en de eerste ervaringen te hebben gedeeld- 
zijn we nog met ons kersverse kabinet naar mijn huis gegaan om de eerste avond gezamenlijk af 
te sluiten (en er zullen er nog vele volgen…….). 
 
  
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Zondag 10 november. Dag van de foto’s maken en de receptie. De receptie voelde als een 
trouwerij. Iedereen komt voor jou. Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken, die de moeite heeft 
gedaan om mij persoonlijk te komen feliciteren en iets origineels voor me mee te brengen.  En 
wat is dat Kranenburgse cadeau toch altijd weer prachtig! Geweldig ook, dat Timeshake heeft 
opgetreden. Deze band heeft gezorgd voor een swingende afsluiting van een fantastische 
middag. 

Alaafgroep. Ik weet niet meer precies welke dag, maar 
daags na de receptie is er een alaaf (whatsapp)groep 
opgericht en deze groep breidt zich steeds verder uit. Er is 
een heuse competitie ontstaan om dagwinnaar te worden 
door als eerste om 11:11 uur bij mij in de groep met een 
Alaaf binnen te komen. Inmiddels worden er ook al serieuze 
pogingen gedaan om de origineelste alaaf-foto te sturen. En 
dit herhaalt zich elke dag weer!! 

 
En dan komen de uitstapjes naar de andere verenigingen; 
Ooij, Millingen, Groesbeek. We hebben hiervoor een 
prachtig vervoermiddel tot onze beschikking: een oldtimer 
DAF-bus mét chauffeur. Bedankt Wim. Tot aan de Carnaval 
mogen we ons gelukkig prijzen met ieder weekend een 
uitstapje en dat meen ik echt! Het is heel bijzonder te 
ervaren om met zo’n team samen uit en thuis te zijn. Ik ben 
me er volledig van bewust dat het genieten is begonnen met  

Carnaval als hoogtepunt. En bij deze roep ik alle Cavalieren op om zoveel mogelijk met ons mee 
te gaan om er een nog groter feest van te maken! 
 
Namens het hele kabinet, wens ik, Prins Marc de Music Maker, iedereen een fantastisch 
carnavalsseizoen toe. En denk eraan als het je even iets te veel wordt: 
 
 
“We doen het lekker PIANO PIANO” 
  
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Uw nieuwe President der Cavalieren: 
Marcel Peters 
 
 
 
Marcel Peters heeft tijdens de proclamatie van Prins Marc de Musicmaker de 
presidentensteek van Peter Braam overgenomen. Hiermee hebben we weliswaar een 
nieuwbakken president maar een zeer ervaren prinsenkabinetten begeleider. Marcel heeft 
vele jaren de rol van adjudant op zijn schouders genomen. Het vermoeden is dat hij zelfs het 
recordhouderschap adjudant op zijn naam heeft staan. Wij zijn z’n vrouw Christel zeer 
erkentelijk dat ze hem met ons wil delen om deze zeer belangrijke en intensieve rol in onze 
vereniging te vervullen. 

"Marcel, wij wensen jou succes en vooral veel plezier als onze president der Cavalieren."  

Driewerf Alaaf! 
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Jeugdprins 2013 : Bjorn de Blitse 
Met zijn pages Maartje en Sterre 
 
Voor mij, Prins Bjorn de Blitse, was dit een erg tof  
carnavalsjaar. Er werd veel  gefeest  en  het  was  
erg gezellig. 
 
De onthulling: 
Ik  vond   het   erg   jammer   dat   ik   niet   mocht  
vertellen dat ik prins zou worden. Gelukkig was de  
onthulling best snel.  Ik zat zenuwachtig achter de  
poppenkast  geduldig te  wachten tot ik op mocht.  
Het  was  erg leuk!  Ook na de onthulling nog leuk  
op school  feest  gevierd  samen  met  mijn pages  
Maartje en Sterre. 
 
BVC: Het was erg gezellig bij BVC. Er waren veel kinderen en er werd veel gehost. Ook de 
uitreiking van de best verklede jongens en meisjes mocht ik doen. Dat was erg leuk. 
De pronkzitting: Het was heel erg mooi met schitterende optredens. Het was zo leuk om te 
zien.  Laat werd het wel maar ondanks dat was het wel tof. 
De optocht: De optocht was schitterend! Ik stond echt met open mond te kijken naar de mooie 
praalwagens. Wij reden als één na laatste mee. We hadden een hele mooie taart. De pages en 
ik stonden bovenop. We gooiden snoep en vierden feest. Iedereen ging uit zijn dak. We 
hadden een eigen lied op de melodie van Gangnam Style. 
De laatste dag: Het heksverbranden. Ik vond het erg jammer dat het carnavalsjaar was 
afgelopen. Er kwam zelfs een traantje bij. Maar het was een fantastisch jaar. 
Proclamatie: In november mocht ik met het jeugdkabinet mee naar de proclamatie. Het was 
voor mij een grote verrassing dat mijn vader daar ineens als nieuwe prins stond. 
 
In januari mogen we nog een foto laten maken bij de Gelderlander en hebben we nog een 
jeugdpronkzitting in Leuth. Daarna is het écht afgelopen. 
 
Groetjes, 
Prins Bjorn de Blitse 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Ik was page in 2013. Hoe was dat? 
 
Nou, ik vond het heel leuk om page te zijn, vooral toen ik zei dat ik naar de tandarts moest, 
maar ik ging me omkleden, het pagepakje aan. Toen ik opkwam gingen alle monden open van 
mijn klasgenoten en ik maar lachen.. 
 
Toen gingen we zitten maar moesten meteen weer staan omdat we de oude prins en zijn pages 
moesten roepen. We kregen een onderscheiding van hun en zij een van ons. Daarna moesten 
we onderscheidingen uitdelen aan iedereen die geen page/prins was geworden, ze keken best 
jaloers naar ons. 
 
En toen de optocht op school: Het was wel koud om te wachten dat iedereen geweest was 
maar dat vond ik niet erg. Na de optocht kwamen we weer bij onze school. Er was toen feest in 
de aula. Mijn klasgenoten tilden me zelfs op! Er kwamen nog veel meer feesten, ik weet het niet 
meer helemaal. Eenmaal thuis was ik best moe, maar ik trok mijn pagepak niet uit want na twee 
uur gingen we al naar de pronkzitting. Na dat feest zat ik helemaal in de stemming en de dagen 
vlogen voorbij. Bij de Rozenmaôndagoptocht was het zover, ik mocht op de kar. 
 
Maar eerst was het leuk maar na een half uur wachten werden we wat ongeduldig, toen de kar 
ging rijden waren we echt blij! Dus soms is het best zwaar maar eigenlijk is het super leuk en 
het was een carnaval voor mij om nooit te vergeten. 
 
van Sterre 
 
 

“Wat ik vervelend vond? Dat het veel te 
kort heeft geduurd allemaal!”  
 

Hallo, 

Ik ben Maartje en  ik ben vorig jaar gekozen tot page, samen met Sterre.  Ik had dat wel een 
klein beetje verwacht, want mijn zus zat toen in groep 8 en in haar klas hebben veel kinderen 
op mij gestemd.  Ik was heel blij en wilde het iedereen wel vertellen, maar het moest de eerste 
dagen geheim blijven.  Ik verheugde me het meest op het meerijden met de carnavalswagen 
tijdens de optocht in Beek. Ik mocht een paar vriendinnen meenemen, we hebben heel veel 
snoep gestrooid.  Achteraf vind ik dat nog steeds het leukste van de hele Carnaval.  De moeder 
van prins Bjorn de Blitse deed een grappige act met panty’s tijdens de pronkzitting; dat vond ik 
zó grappig. Ik vond het heel gezellig met Bjorn en Sterre.  Een beetje lastig was het dat ik een 
beetje te groot ben voor de witte laarzen bij het page-pakje; pas geleden op 11 november heb ik 
de hele avond met de tenen dubbel  in de laarzen gelopen…. 

Wat ik vervelend vond? Dat het veel te kort heeft geduurd allemaal! 

Groetjes van Maartje van Broekhoven. 
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www.batterijensite.nl 
 

 
 

 

 

               

dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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Van de pastoor 
 
Beste Cavalieren en andere carnavalsvrienden, 

Nu de bladeren aan de bomen zijn verdwenen, 
krijgen de mensen ook een ander gevoel. De winter 
komt binnen. De oogst is  binnengehaald en men 
bekijkt wat de opbrengst  van een jaar werken is 
geworden. Dat geeft duidelijkheid. Was er teveel of 
te weinig regen, was er teveel of te weinig  zon 

Wanneer men tegen de winter van zijn leven 
aanloopt, kijkt men terug en telt zijn zegeningen of 
komt haast in een spagaat om nog een resultaat 
van zijn leven binnen te halen. 
Duidelijkheid komt er ook in het proces van 
gemeentelijke herindeling en de fusie van parochies 
tot een nieuwe parochie. Gevolgen van dergelijke 
samenvoegingen zijn dat gemeentehuizen leeg 
komen te staan en ook kerken, wachtend op een 
nieuwe bestemming, een nieuwe lente. Ook in 
Beek.  

De begrotingen van de nieuwe gemeente en de nieuwe parochie laten nog een flink tekort zien 
en dat in een tijd waarin op rijksniveau bezuinigingen en belastingverhogingen worden 
doorgevoerd. Daar moet nog hard aan gewerkt worden. 

Redenen genoeg  om tegen dergelijke ontwikkelingen eens schuins en met een knipoog aan te 
kijken en er de draak mee te steken. Het is goed om eens op een andere manier naar de 
problemen te kijken en er uitdagingen in te gaan zien. 

Het is goed met de start van het nieuwe carnavalsseizoen achter velerlei zaken een groot 
vraagteken te plaatsen en er op een andere manier naar te gaan kijken. Er mag weer eens in 
deze crisistijd gelachen worden en zaken in een ander licht worden gezien. 
Ik hoop dat het jullie, Cavalieren, lukt de mensen bij elkaar te krijgen om samen te lachen om 
de dingen waarin we allemaal verzeild zijn geraakt, zodat we na de Carnaval kunnen zeggen 
het was weer een goed feest en we kunnen er weer poosje tegen. Ik wens de 
carnavalsvereniging De Cavalieren met een langdurige ervaring in het feestvieren daarom een 
schitterend en sprankelend  jaar toe. Ik hoop jullie te zien bij de Carnavalsmis. 

Henk Janssen, pastoor 
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