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Boerenbruidspaar 2013 
Martijn van der Hogen en Femke van Hecke 
 
Beste boeren, boerinnen en buitenlui, 

Wij hebben een supergezellige boerenbruiloft gehad op 2 februari  
2013.  Niet alleen de  dag  zelf,  maar  ook de aanloop er naar toe  
heeft ons veel gezellige  avondjes  gebracht.  Paul,  Theo,  Klaas,  
Jürgen, Eva,  Isabelle bedankt!  Natuurlijk  heeft ook ons grote en  
gezellige hof  bijgedragen aan de organisatie en het plezier. Dank 
jullie wel! 

Bij   een  bruiloft  hoort  een  vrijgezellenfeest.  Vandaar  dat  wij  in  
januari  2013  in  onze  boerenschuur  ‘Sous les Eglises’  helemaal 
losgegaan zijn met de band ' ‘t Dak er af.' Boeren en boerinnen uit  
ons dorp waren in groten getale aanwezig om met ons te  proosten  
op ons voorgenomen onechtelijke huwelijk. Menig brommertje werd  
bekeken en later op de avond volgden  er  nog wat erotisch  getinte  
optredens. Uit privacy overwegingen kunnen wij hier nu niet verder  
over uitweiden. Wat een fantastische  opstap  naar  onze  onechte  
bruiloft.  

Nadat we ons in boerentenue hadden gestoken zijn we, op onze huwelijksdag, vertrokken naar 
onze boerenschuur ‘Sous les Eglises’. Daar bleek al snel dat het een feestelijke dag zou worden. 
We hingen  met de klompen buiten en de stemming zat er al snel in.  

Na de foto’s en rondtocht door ons prachtige dorp kwamen we aan bij Hotel Spijker. Daar hebben 
wij ons de krullen van het hoofd gelachen tijdens de ceremonie. Wat een meesters zijn die 
ambtenaren van de burgerlijke stand. Nie wies met z’n onwiese Boerenkapel, het was super! 
De ene na de andere grap rolde over het rood met wit geblokte tafelkleed.  

Het was voor ons een grote opluchting te horen dat het Orakel van Beek ons ook steunde in ons 
voorgenomen onechte huwelijk.  

Het is ongelooflijk wat het ter sprake brengen van het Beekse Orakel tijdens de boerenbruiloft 
teweeg heeft gebracht. Wij zien tegenwoordig grote drommen boeren en boerinnen, soms met vee, 
afkomstig uit de weide omgeving bij ons het bos ingaan. Zij gaan te rade bij het Beekse Orakel met 
al hun moeilijke boerenvraagstukken. Het is ons zelfs ter ore gekomen dat na zo’n bezoek een koe 
11 gezonde biggen ter wereld heeft gebracht.  
 
Wij willen Theo graag bedanken voor de tot in de puntjes verzorgde dag.  

Na onze inzegeningen hebben we een drukke en feestelijke receptie en huwelijksfeest in café 
Jansen gehad met alle notabelen, boeren en boerinnen uit Beek. Rob en Petra, bedankt hiervoor! 

Wij wensen het aanstaande boerenbruidspaar Freek en Marieke net zoveel plezier tijdens de 
voorbereidingen en de huwelijksvoltrekking in de onecht zoals wij dat hebben gehad. Jullie weten: 
we zingen en we springen en we dansen in het rond ..... 

Martijn van der Hogen en Femke van Hecke 
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Boerenbruiloft 2014 
 
Beste Boeren en Boerinnen, 
  
Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig boerenbruidspaar voor te stellen. 
Onze eigen Freek en zijn lieftallige en schone verloofde Marieke zullen dit jaar in de onecht 
worden verbonden. Beiden zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en gezellige festiviteiten die 
ons dorpje rijk is. 
Freek, een echte jongen van de gestampte pot. 's Zondags met zijn "poten" in de klei om onze 
groengele eer te verdedigen. Is het niet op het veld dan wel tijdens de derde helft.  
's Zomers als het graan goudgeel groeit op de akkers, neemt hij een welverdiende rustperiode 
van het dagelijks zwoegen tijdens de schuttersfeesten. Op zijn boerenknol is hij een trouw lid 
van de Ruiterij. 
In de wintertijd, als het land tot rust komt, loopt hij voorop bij ons eigen clubje der Cavalieren. 
En mocht het niet voor de verenigingen nodig zijn, dan is hij wel in gezelschap van zijn vele 
vrienden te vinden aan (of op) de stamtafel van ons "Tinus". 
 
Ook brengt ons Freekje veel tijd door met zijn geliefde Marieke. Zij was niet al te lang geleden 
nog page. Freek z'n hartje ging gelijk harder kloppen voor dit nachtegaaltje en na enige tijd 
deelden zij de bedstede. 
Marieke kan zingen, dat is niet gewoon een "Ave Mariaatje zus, een "Ubbergs" Volkslied zo. 
Marieke draait haar hand er niet voor om. Maar ja, een opleiding aan het conservatorium is dan 
ook niet zo maar iets. 
 
Tussendoor speelt ze regelmatig een muzikaal nootje in de gelederen van onze fanfare KNA 
en hupst ze op tafel (stond Freek hier ook niet?) terwijl ze blaast met haar vrienden van KNA-
galm.   
Ja, ook Marieke laat geen kans voorbij gaan wat feestjes betreft. 
Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en vooral zeer gezellige dag. Op zaterdag 22 
februari a.s. zullen zij met een bonte stoet aan familie, vrienden en vriendinnen vertrekken 
richting de boerenschuur van 't Spijker.  
Daar zullen zij hartelijk welkom geheten worden door onze ambtenaar van de burgerlijke stand 
Noud van Hecke. Ja mensen, dit is een nieuwe. Hij heeft zijn sporen in het boerenleven reeds 
ruimschoots verdiend als bruidegom en ceremoniemeester. Echter nu wordt hij echt voor de 
leeuwen gegooid en gezien onze eerdere ervaringen met hem zijn onze verwachtingen hoog. 
Echter ons vertrouwen ook, dus dat komt helemaal goed.  
Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui, zal Noud ons boerenbruidspaar deze dag in 
de onecht verbinden. Begeleid door wat spraakwater zullen vele anekdotes over ons geliefde 
stel en ons prachtige dorpje worden opgerakeld. Van sommige verhalen was het waarschijnlijk 
de bedoeling dat deze in de vergetelheid der tijden terecht waren gekomen.  
  
Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer gezellige receptie in de nabij gelegen 
herberg van de familie Jansen. Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier in gezelschap van de vele 
gasten van diverse pluimage lekker met de beentjes van de vloer gaan. 
  
Uiteraard vinden we het leuk als u ook komt meefeesten. Dus doe eens gek en trek uw sjieke 
boerenkloffie uit de mottenballen en meld u voor wat toegangskaarten voor de bruiloft bij onze 
herbergier Rob 't Spijker. De bruiloft start op 22 februari om 14:30 in het hotel van de familie 
Jansen. 
Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen. 
Deze start om circa 17:30 in café Jansen aan de Waterstraat. Tot dan!            
 
Groeten,  
De Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren 
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In Memoriam 
Tets Tissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Beekse gemeenschap werd opgeschrikt door het overlijden van dorpsgenoot Tets Tissen. 
Hij was in ons dorp een populaire man, die op de achtergrond veel Samen met Piet Huilmand 
regelde hij gedurende een lange periode dat er de benodigde geldmiddelen waren om het 
jaarlijkse kinderfeest van de BUB te financieren. 
 
Voor de plaatselijke VVV was Tets actief om te komen tot de realisering van de fontein in het 
centrum van ons dorp. 
 
Ook vormde hij samen met zijn vrouw Ans het allereerste Boerenbruidspaar in 1984. Dit 
huzarenstukje herhaalden zij tien jaar later nogmaals. 

 
Iedereen kon altijd een 
beroep op Tets Tissen doen 
en velen werden dan ook 
door hem geholpen. 
 
Voor Ans, de kinderen en 
kleinkinderen is het wegvallen 
van Tets een hard gelag.  

 
Wij leven met ze mee en 
wensen hen veel sterkte toe. 

 
De redactie.   
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Vieren wat er te vieren valt! 

Wat heb ik van dit carnavalsjaar genoten. Een 
prachtig feest met een zee aan hoogtepunten 
vanuit prinselijk perspectief. Met velen maken 
we dit Beekse Feestje tot een succes. En daar 
wil ik, als afscheid, graag een paar woorden 
aan besteden.  

 Wat een plezier met alle Prinsen, kabinetten en raden van elf uit de regio. Wat velen niet 
weten is dat Carnaval ook een rondreizend circus is waar we elkaar vele malen hebben 
ontmoet. Het deed me dan ook goed om meerdere prinsenkabinetten te zien bij mijn afscheid 
en het welkom van de nieuwe Prins. 

Zoals Prins Winfred de Ummenie van de Feestneus, Prins Friso van de Deurzakkers, Prins 
Henk den Tetter van de Polderschupers en natuurlijk Pins Stephano van de Berggeiten. 
Tevens was onze buitenland connectie met Poppie en zijn Funkenmariechen Steffi van 
Karnevalsverein Kranenburg ook voortreffelijk. Wat hebben we een plezier gehad! Alle 
zusterverenigingen in het Helaho, ook voor komend jaar, meer dan welkom in de Heksenketel. 

Voor onze zusterverenigingen een driewerf Alaaf! 

De Beekse verenigingen hebben ook een enorme bijdrage geleverd aan het carnavalsfeest. De 
schutterij was vaak vertegenwoordigd met het koningspaar. Hulde! De KNA en met de 
afvaardiging KNA-Galm, fantastisch. In heel korte tijd zat het nummertje La Bamba in hun 
repertoire. Top! En natuurlijk onze collega verenigingen Mag door de Beugel en Beek de 
Gekstuh. Jong aanstormend talent en wat heb ik gelachen op de kleine house afterparty na de 
Rozen-Maôndag bij Nico de Witt. Daarmee komen we meteen bij het Rozen-Maôndag  
comité dat elk jaar weer een van Nederlands mooiste optochten mogelijk maakt. De optocht is 
still going stronger and stronger. En niet te vergeten de Beekse Heksen, dankzij hen kunnen 
we beschikken over 'mooie' zalen en 'prachtige' verschijningen tijdens de optocht. Vervolgens 
een speciaal bedankje aan de Hofbrouwers. Zij verzorgden een prachtig optreden met een 
heus La Bamba prinsennummer bij de pronkzitting. Heren, ik ben daar trots op en dank 
daarvoor. 

Voor de Beekse verenigingen graag een driewerf Alaaf! 

De Beekse horeca en het Kulturhus heeft eendrachtig meegewerkt aan het mogelijk maken 
van het carnavalsfeest. In het bijzonder wil ik Martijn en Femke en hun Sous les Eglises 
Crew bedanken. 25 jaar Sous viel helemaal samen. En Martijn… het was meer dan een 
genoegen om deze periode aan je zijde te staan. 

Voor de Beekse horeca en speciaal voor Sous een driewerf Alaaf! 

 

 

Van René La Bamba,  
Oud-prins der Cavalieren Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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We hebben hier in Beek heel veel meer mogelijk-makers; uiteraard de vereniging de 
Cavalieren die met meer dan 40 senatoren vóór, tijdens en nà de Carnaval hun beste beentje 
voorzetten. Ik kom met genoegen in jullie midden als senator. Ik wil hier in het bijzonder de 
dames van de heren benoemen. Wat mij betreft, helaas soms iets te veel in de schaduw van 
deze mooie vereniging, maar wat een talent en kracht! Neem bijvoorbeeld de organisatie van 
het geweldige Kindercarnaval dit jaar. Meer dan leuk waren  dan ook de twee Jeugdprinsen 
Daan en Bjorn en hun pages, die het tijdens mijn regeerperiode klasse hebben gedaan. 

Voor de Cavalieren met hun vrouwen en de Jeugdprinsen driewerf Alaaf! 

Occupy Beek en nu Zat maar safe. Mijn 
eigen clubje…Briljant! Weer heerlijk 
hinderlijk aanwezig en een top optreden. 
Komend jaar help ik hen weer met 
genoegen de Carnaval iets te ontregelen 
zodat het nooit saai wordt. 

Voor Zat maar safe graag een driewerf  
Alaaf! 

Dan kom ik bij ons Superkabinet, zoals we 
ons op de whats app genoemd hebben. Wat 
hebben we gelachen en een plezier gehad. 

Eerst maar even Lampje onze hofkoetsier met zijn spannende muziek en rijstijl.  We hebben 
dankzij jou de voorzitter van de Berggeiten met rode oortjes afgezet.  

Zonder de partners van de leden van het Kabinet was het knap ingewikkeld geworden.  Luuk 
en Paco, hulde dat we jullie meiden hebben mogen lenen voor een jaar. Christel en Femke 
wat een enorme prestatie om onze adjudanten een beetje overeind te houden. En Dory, heldin 
achter de schermen! Ongelooflijk wat je allemaal regelt en organiseert voor een vlekkeloze en 
goed geklede Carnaval. 

Dan onze adjudanten Marcel, koning van de kwinkslag en dit jaar met vlag en wimpel voor zijn 
presidenten examen geslaagd en Niek, mijn zoon en debutant. Topadjudant. Al hebben we wel 
eens een meningsverschil over de snelheid waarmee het bier aan de Prins geleverd moet  

 

  

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

worden. Altijd sneller jongen! Mannen 
ongelooflijk bedankt voor dit hele 
mooie feest. En onze twee klasse-
pages, Claudia en Sammy. Een 
Prins had zich niet beter kunnen 
wensen! Energieke en spetterende 
optredens waarmee jullie velen 
meetrokken in onze feestvreugde. En 
een plaatje voor het oog! Dat is zelfs 
de Gelderlander opgevallen. 
Ongelooflijk bedankt, girls! 

 
Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Dagelijks veilingverse snijbloemen  

- Trendy boeketten en bloemstukken  
- Specialist in rouw- en trouw arrangementen  
- Binnen- en buitenplanten  
- Home decoratie artikelen 
- Binnen en buiten potterie  
- Bestrijdingsmiddelen en meststoffen                      

 

 Wij wensen u een fijne carnaval toe!  
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En dan Peter onze president. Onze rots in de branding. Het was je laatste jaar als president 
en ik ben heel blij dat je het op mijn verzoek nog een jaar hebt gedaan. Ik voelde mij echt 
Prins met een hoofdletter door jouw optreden. Nooit alleen, vaak uit de wind en altijd 
gewaardeerd. Na het afscheid met veel genoegen met je naar de krokettenhoek gegaan. 
 
Voor dit prachtige kabinet een driewerf Alaaf! 
 
Tot slot in de diepste kern, mijn ouders en mijn gezin. Het is echt meer dan bijzonder dat ik 
dit feest heb kunnen vieren samen met mijn ouders. We hebben diepe roots in de Carnaval 
en het is mooi om na 25 jaar in de voetsporen van je ouders te lopen. Jullie hebben heerlijk 
meegeleefd! Evenals mijn zoon Luuk en dochter Ilse. Deze laatste heeft al even kunnen 
oefenen als page. 
 
En Ria, het was een heel bijzonder jaar. Naast het prinsschap waren we 25 jaar getrouwd. En 
dat laatste is niet voor niks. Het is echt heel geweldig hoe jij dit prinsschap mogelijk hebt 
gemaakt. Gastvrij, organisator, bindend en mijn ankerpunt. Ik houd van je… 
 
Lieve narren en narrinnen,  ik ben ervan overtuigd dat we vanuit de vorige jaren met Prins 
Marc de Music Maker met z’n allen de flow in Beek vast kunnen houden. Zeker als we mijn 
motto nog een tijdje hoog kunnen houden: Vieren wat er te vieren valt! 
 
Driewerf Alaaf! 
 
Oud-Prins René La Bamba 
 

  

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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