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Broederschap der Oud-Prinsen 
 
Eenmaal uit de schijnwerpers van zijn prinsdom gaat een “afgetreden” Prins  veelal niet op zijn lauweren 
rusten. Nee, hij wil nagenieten en napraten met lotgenoten en waar mogelijk nog een bijdrage blijven 
leveren aan de Beekse gemeenschap. Daartoe is er het Broederschap der Oud-Prinsen. 
 
In ons jaarlijks terugkerend conclaaf, op 3e Kerstdag,  stellen we ons dan ook de vraag: 
“Vraag niet wat Beek voor ons kan doen, maar vraag wat  wij kunnen doen voor Beek !” 
In dat kader komen af en toe totaal onbruikbare tot briljante ideeën op tafel, verheft menigeen soms zijn 
stem en worden pittige discussies  niet gemeden. Dit hoort erbij ! En eventuele besluiten worden dan 
ook alleen op basis van argumenten genomen. We komen er altijd uit!   
Ook worden organisatorische zaken besproken zoals: wat trekken we aan? Of: welke drankjes kopen we 
in met HeksHijsen ( in de volksmond HH genoemd)  of: wie hangt de heks aan de paal? Of: wie geeft de 
paal van de heks een lik en meer van dat soort, voor de buitenwacht,  ingewikkelde zaken. 
 
Zo is ook ooit het idee besproken om de HeksVerbranding (in de volksmond HV genoemd), aan het eind 
van de carnavalsperiode, te vervroegen  van 0.00  uur ’s nachts naar 11 over 11 ’s avonds. Dit werd een 
pittige discussie binnen de BOP, edoch een besluit hierover kon niet worden genomen daar het 
draagvlak niet voldoende werd geacht. Een onderzoek in deze is nog steeds  gaande … 
 
Ook andere prangende zaken houden ons bezig zoals: 
Wat is het tegenovergestelde van een Oud-Prins? Is dat een  Nieuwe Prins of Jonge Prins? 
Met een geschatte gemiddelde leeftijd tussen de 48,4 en 48,8 jaar (dit onderzoek is ook nog steeds 
gaande) kan men de opvatting hebben dat de BOP “Oud” is en het tegenovergestelde van een Oud-
Prins derhalve een Jonge Prins is. Niets is minder waar, immers : A) wij Oud-Prinsen zijn en blijven Jong 
van geest; B) het tweede argument. 
Conclusie: het tegenovergestelde van een Oud-Prins is: een Nieuwe Prins. 
Zo hebben wij onlangs de Nieuwste (let wel: niet de Jongste !) Oud-Prins, René la Bamba, liefdevol in 
ons gezelschap mogen opnemen. Hij zal ons Broederschap ongetwijfeld met zijn ideeën, danskennis en 
charme verrijken. “Bloed Verversing” noemen wij dat  (nog nooit BV in de volksmond genoemd). 
 
Kortom:  wij, Oud-Prinsen gaan dieper! Wij gaan verder! Wij gaan door, waar anderen wachten! 
Wij staan in ieder geval nu al weer klaar om Marc het volgend seizoen als allernieuwste Oud-
Prins in ons midden op te nemen. Bovendien kunnen we wel weer ‘s een Muzikant-Oud-Prins  
gebruiken in ons midden (Oud-Prins Heinz de Fernseher was de laatste!). 

Tot slot wensen wij Prins Marc de Music Maker een zingend, swingend en  feestend 
regeringsjaar toe. 
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In Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Oud-Prins Theo Wiellersen overleed op 20 mei 2013 op 85 jarige leeftijd. Gemeten aan 
alle activiteiten in zijn druk bezette, energieke leven levert dat een balans op met de indruk dat 
het meerdere Theo's zijn geweest die hebben gezorgd voor dit resultaat. 
 
Huisvader en in de Maartenskliniek de gipsmeester van Nederland. Daarbij, als geboren en 
getogen Bekenees, betrokken bij alles wat een dorpse gemeenschap mooi en leuk maakt. 
Sinterklaas, de Troeffeesten, de E.H.B.O., om maar een paar voorbeelden te noemen. 
Een druk leven dus. 
Op de Maartenskliniek kenden de patiënten al de pronkzitting van 'Het Pleisterke' o.l.v. Theo, 
vóórdat de Cavalieren op het idee kwamen dat Carnaval leuk kan zijn. 
De eerste Prins van Beek kreeg tijdens zijn bezoek aan de Kliniek van Theo een enthousiaste 
zaal aangeboden. De samenwerking bleef en Theo stortte zich ook in het Beekse Carnaval. 
Behorend tot de vaste groep zangers (keelsmeerders) in het opkamertje van de Vluchtheuvel 
werd hij de medeoprichter van het Cavalierenkoor en strikte Toon Arts als dirigent. Hij kon de 
verleiding om Buutreedner te worden niet weerstaan. Maakte als Kranten Thé furore en trad op 
samen met Mien van Roel.  
Op 12 januari 1974 werd hij gelanceerd als Prins Thé de Eerste. Een Prinsschap dat in 
overeenstemming was met de lancering, nl. 'Op volle toeren'. Logisch dus, dat hij bij zijn 
afscheid op 2 maart 1974 om 22.30 uur de Broederschap van Oud-Prinsen oprichtte. 
Na zijn Prinsschap bleef hij actief met zijn Broeders, de Rozen-Maôndag, radioreporter en niet 
te vergeten de zorg voor de kerk. Theo werd koninklijk en kerkelijk onderscheiden. 
De Cavalieren konden natuurlijk niet achterblijven en benoemden hem in 1996 tot: 

Grutste Cavalier. 
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Knippen met of zonder 
afspraak

Nieuwe Holleweg 11
024-6842273
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Afscheid van een prachtige president 
 
 
Met de proclamatie van Prins Marc de Music Maker braken de laatste momenten van je 
presidentschap der Cavalieren aan. Peter, de rots in de branding voor menig Prins en zijn 
kabinet.  Je president carrière begon nadat Stanley de Goeij prinsenambities kreeg. Jij had dat 
natuurlijk als Oud-Prins Peter d'n Keigoeie allemaal al meegemaakt. In dat eerste jaar, waar 
Stanley als scheidend president inmiddels Prins Stanley de Goeije Foute was geworden, kreeg 
je van hem nog regelmatig presidentiële 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jij wist in ieder geval hoe “het heurde”. Bij jou hoorde de slogan Protocol is geen drol. Dus 
steken en kruizen recht, in de toespraken niemand vergeten, op tijd weg en weer terug, geen 
onderscheidingen verkwanselen en ga zo maar door. En voor het evenwicht deden wij Prinsen 
dan vaak net of we het niet helemaal begrepen. Kon jij je weer lekker functioneel opwinden. 
Verder wist jij de kabinetten te smeden tot hechte feestmachines. Voorwaar geen sinecure als 
je lange tijd bij elkaar op de lip zit.  
 
De Carnaval begon voor jou eigenlijk altijd alweer gelijk na de Carnaval. De nieuwe Prins 
moest op tijd in de primer en dat gebeurde vaak al in de zomer. Pak passen, onderscheidingen 
en foto’s maken, plannen smeden en kabinetten samenstellen. Dat deed je samen met je 
vrouw Dory, jouw steun en toeverlaat. Alle Prinsen hebben jullie beiden daarmee heel goed 
leren kennen en we hebben mogen genieten van jullie gastvrijheid, betrokkenheid en de 
onvoorwaardelijke inzet om ook van jou een geloofwaardige Prins te maken. 
 
Vijf jaar liggen nu achter je. Waar president niet alleen een eretitel is maar ook een werkwoord. 
Je doet aan alles mee waar een Prins verwacht wordt te zijn tijdens zijn regeerperiode. En dat 
vijf jaar achter elkaar. Niet alleen het werk maar ook de manier waarop je dit als persoon hebt 
gedaan, verdient ongelooflijk veel respect. Niet alleen van deze Oud-Prinsen maar van 
iedereen die het Beeks Carnaval dierbaar is. 
 
Je hebt je presidentiële steek overgedragen aan Marcel. Een maatje van je, mooi dus. En jij 
gaat straks lekker met je kleinkinderen naar de optocht kijken en de Carnaval iets meer vanuit 
de luwte beleven. Het is je van harte gegund. 
 
Peter, dank je wel namens ons allen en we verheugen ons op het gezamenlijke prinsenmaal… 
 
 
Oud-Prins René La Bamba, 
mede namens de Oud-Prinsen Stanley de Goeije Foute, Peter Post, Willem Punt NL, John de 
Feestneus en hun adjudanten en pages. 

aanmoedigingen en suggesties. En dat 
was voor jou als nieuwe president, met 
echt wel een eigen opvatting, een soms 
wat spannende start. Daar zijn jullie 
heel goed uitgekomen. Stanley een 
prachtig prinsenjaar en jij een volleerd 
president. Daarna was je niet meer te 
stuiten. Stanley en alle navolgende 
Prinsen Peter Post, Willem Punt nl, 
John de Feestneus en René La Bamba 
hebben allemaal een top prinsenjaar 
gehad. In al deze vijf jaren was jij de 
stabiele factor.  
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Oud-President Peter Braam 
 
 
Wanneer ik dit aan 't schrijven ben en wanneer u dit leest ben ik gestopt als president. 
Nadat we tijdens een geweldig seizoen Prins René La Bamba terzijde gestaan hebben, waarin 
we ontzettend veel gezelligheid en plezier hebben gehad, is het voor mij, net zoals voor Prins 
René La Bamba tijd om een periode af te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op recepties probeer je altijd een leuke grap te verzinnen. 
Prins René kreeg, omdat hij werkzaam is in de zorg, een rolstoel cadeau van de Deurzakkers 
uit Ooij.  Nu was het de beurt aan Prins René om de receptie van de Deurzakkers te bezoeken, 
waar Prins Friso de Uitsmijter de scepter ging zwaaien. Ria had inmiddels de rolstoel flink 
opgepimpt en adjudant Marcel zou een voet van gips maken en plaats nemen in de rolstoel 
alsof hij een ongelukje had gehad en zijn enkel had gebroken. Nu was het spelen van dit spel 
niet al te moeilijk want we kwamen van het Prinsentreffen Kranenburg, dus waren we al aardig 
vrolijk gestemd, want zeg nou zelf, wat moet je met een rolstoel. Op deze manier konden we 
hem toch weer teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Dit is één van de vele anekdotes 
die we hebben meegemaakt.  
Op vrijdag naar de Biezenkamp voor de nieuwe Jeugdprins is ook altijd een belevenis. De 
Jeugdprins en zijn pages worden ook uitgenodigd om op de grote pronkzitting de gast te zijn 
van de grote Prins. De kinderen vinden dat geweldig en ze zijn dan ook de hele avond 
aanwezig en willen alles tot het einde toe meemaken. Op zaterdagavond met Carnaval is dan 
het feestje van de Prins, zullen we maar zeggen. Een keur aan artiesten komt voorbij: 
solodanseres Britt, Little Dolls, Blue Bells allen uit Ooij, de Hofbrouwers, Mag door de Beugel, 
Beek de Gekstuh, Mallemajotten, Vier kleine Mexicanen, dit was het kabinet van Prins René  
 

Er zijn zoveel leuke dingen en verhalen te vertellen 
over het kabinet van Prins René, dat ik wel een 
hele carnavalskrant kan vullen, maar één ding is 
zeker, Prins René La Bamba heeft de Cavalieren 
met veel toewijding en enthousiasme 
vertegenwoordigd. Of het nu was bij recepties of bij 
pronkzittingen, we waren overal present. Zo ook bij 
het Prinsentreffen Nijmegen, een bijzondere 
ervaring! Na het bezoek aan het gemeentehuis 
komen alle Prinsen terug en gaan in een grote 
stoet het podium op met als allerlaatste, de Prins 
van Nijmegen. Je zou denken dat die Prins dan 's 
maandags met een foto in de krant zal staan, maar 
waarschijnlijk heeft de fotograaf van de 
Gelderlander twee Prinsen verwisseld want Prins 
René La Bamba en de pages Claudia en Sammy  
stonden op de foto. Hoogtepunten zijn ook altijd de 
optochten in Kranenburg en in onze eigen 
Heksenketel. De pronkzitting op zaterdag, het 
feestje voor en van de Prins, de kindermiddag en 
de kroegentocht. Alle activiteiten zijn stuk voor stuk 
fantastisch om mee te maken samen met het 
kabinet.  
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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  met een grote verrassing voor hem en natuurlijk Zat Maar Safe, de vriendengroep van Prins 
René en Ria, met een spetterend optreden, waar de stukken van af spatten. 
 
Het slotoptreden van de Showbusters was helemaal top. Op zondag de optocht in Kranenburg 
en ’s middags de kindermiddag en als afsluiter 's avonds Sous Brazil. Op maandagochtend de 
overheerlijke pindasoep bij Corrie op de pastorie. En dan natuurlijk het hoogtepunt, de Rozen-
Maôndagoptocht in de Heksenketel met aansluitend het Beeks Buiten en Binnen. Op dinsdag de 
kroegentocht en dan ga je al aardig richting het einde van de Carnaval. Om 24.00 uur tenslotte 
de heksverbranding en dan is de Carnaval voorbij. 

Het einde van een prachtige en intense 
periode die we met z’n allen hebben beleefd. 
Nadat we in Kekerdom nog een pronkzitting 
en receptie hebben bezocht is dan het 
definitieve afscheid van Prins René, een 
week later, een feit. 
"Prins René, bedankt voor een geweldig mooi 
seizoen, waarin je hebt laten zien een Prins 
der Cavalieren waardig te zijn. Ook Ria, 
bedankt voor de ontvangst wanneer we bij 
jullie thuis kwamen, waar we dan verwend 
werden met eten en een drankje en met 
koffie en een likeurtje.  

Claudia en Sammy, ook jullie bedankt, het was erg gezellig met jullie. Ilse bedankt dat je een 
keer bent mee geweest als page, samen met je vader als Prins, erg leuk. Marcel en Niek 
bedankt voor jullie gezelligheid en grappen. Christel, Femke, Luuk, Paco en Dory, jullie ook 
bedankt voor jullie support." 
 
En dan komt er een einde voor mij aan een mooie periode van Prins zijn en 5 jaar 
presidentschap. 
Nadat Prins René La Bamba tijdens de proclamatie van de nieuwe Prins is bedankt en zijn 
waardigheden hem zijn ontnomen, is het de beurt aan mij om afscheid te nemen als president. 
Het was de bedoeling om dat op een rustige manier te doen door de nieuwe president op te 
halen uit de zaal en hem te installeren. Zover kwam het niet, want er kwam een aantal mensen 
het podium op, waarvan ik in eerste instantie niet wist wie zij waren. Wat schetst mijn verbazing, 
het zijn de Prinsen, bij wie ik president ben geweest. Samen met Paul de Wijze, als voorzitter 
van, de programma commissie, zongen ze een prachtig lied onder begeleiding 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

van KNAGalm als dank: 
"Stanley de Goeije Foute, Peter 
Post, Willem Punt nl, John de 
Feestneus en René La Bamba, 
bedankt voor dit mooie maar 
vooral super leuke afscheid, van 
een dergelijk afscheid kun je 
alleen maar dromen. Ik was 
echt blij verrast en het kostte me 
enige moeite om mijn emoties in 
bedwang te houden. HET WAS 
SUPER!" 
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En dan is daar eindelijk de nieuwe president, Marcel Peters, een topper, ik weet het zeker. 
"Langs deze weg wil ik het Bestuur en 
senatoren bedanken voor het vertrouwen in 
de afgelopen vijf jaar. Pages en adjudanten 
van de afgelopen vijf jaar, bedankt. Dory, 
ook jij bedankt als mijn steun en toeverlaat, 
want zonder de steun van je partner is het 
erg lastig. 
 
Ook jullie narren en narrinnen bedankt voor 
het feesten met alle kabinetten door de jaren 
heen, want zonder jullie kun je toch niet echt 
Carnaval vieren. Het was voor mij een 
'keigoeie' tijd, een tijd om nooit te vergeten. 
Martijn van der Hogen, ook jij bedankt voor 
alles wat je voor de Carnaval doet want  wat 
waren wij zonder jou en je team; dat mag 
ook wel eens gezegd worden! 
En natuurlijk Toon, Tonnie of gewoon 
Lampje, ook jij bedankt voor al die jaren dat 
je de prinsenkabinetten hebt gereden."  
 
En nu hebben we genoeg bedankt. We 
hebben een nieuwe Prins en president! 
"Prins Marc de Music Maker, heel veel 
succes en heel veel plezier dit seizoen, dat  

gaat zeker lukken want ik heb dit al een keer mee mogen maken. Pages Daphne en Kiki, 
adjudanten Jan-Willem en Paul, ontzettend veel plezier en gezelligheid, geniet ervan. 
 
Marcel, vriend, heel veel succes en plezier met het presidentschap en bovenal geniet ervan, 
het is een leuke job en mijn steun heb je te allen tijde. 
Rest mij u allen een gezellig en mooi Carnaval toe te wensen." 
 
3x Alaaf, 
 
Peter Braam 
Oud-President 
 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Prins Marc de Music Maker 
en Gevolg een fijne carnaval 

met al uw onderdanen 
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Kroegentocht 2013 
 
 
Wij hebben, als commissie, tijdens de laatste kroegentocht weer van u allen genoten.  
Het was weer een leuke tocht met aan het eind als klap op de vuurpijl een  
geweldig optreden bij "Tinus" van de Lawineboys. Met chansons als: 
 
"Laat maar waaien" (we hebben allemaal weleens de wind in de kop)  
 
"Sex met die kale" (vul hier een willekeurig Beeks manspersoon zonder weelderige haardos in)  
 
"Joost" (schijnt te gaan over een bepaalde geaardheid)  
 
"Isabelle" (Jürgen kent 'r wel!) 
 
Voor een ongetraind persoon kan de kroegentocht een uitzonderlijk zware opgave zijn. 
Maar we weten natuurlijk dat het u, als ervaren carnavalist, totaal geen moeite kost om er aan 
het eind van de Carnaval nog een extra feestelijk dagje aan te plakken. 
 
- U zorgt er immers voor dat u na de Rozen-Maôndag, voordat de lichtjes letterlijk  
en figuurlijk uit gaan, netjes twee aspirientjes (afhankelijk van uw gewicht uiteraard) 
en een vitamine tabletje naar binnen werkt met behulp van een verkwikkend glaasje water. 
 
- U zet nog even het slaapkamerraam op een kiertje want u wilt tijdens het slapen nog  
even nagenieten van de voorbijtrekkende collega feestgangers, die waarschijnlijk op dezelfde  
wijze de avond gaan beëindigen. Tevens zorgt dit voor de benodigde frisse lucht. 
 
- Uw kussen gooit u van het bed, want u weet dat uw bloed dunner is geworden door de 
alcohol. Hierdoor stroomt het bloed sneller uit uw hoofd en harder naar uw tenen dan wanneer 
u niet op een kussen ligt. Geen gedraai meer in uw hoofd dus! 
 
- Dan is daar de ochtend. Bij het aanschouwen van het ochtendgloren merkt u vrijwel meteen  
dat dat verfrissende glaasje water, een paar uur eerder, toch niet het gewenste resultaat heeft 
gebracht,dus u herhaalt het ritueel nog maar eens voor de zekerheid. 
 
- En voordat het feest op de dinsdag weer losbarst, eet u natuurlijk eerst even iets lekkers.  
Want ieder weldenkend mens weet dat een goed gevulde maag de opname van alcohol in je 
bloed vertraagt.  
Maar dan liever even geen overdreven pittige etenswaren, want mocht uw maag besluiten iets 
van al dat lekkers terug te geven wordt het dubbel genieten. Een gebakken eitje of een 
biefstukje daarentegen is ideaal, want u weet dat daar cysteïne in zit wat dan weer helpt om 
een nieuwe vochtbasis aan te maken. 
 
- Daar staat u dan, heerlijk fris en opgeruimd, klaar om het volgende avontuur het hoofd te 
bieden. 
 
 
 
Wij heten u van harte welkom op de volgende editie van de kroegentocht! 
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Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel. 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128

De mannen en vrouwen van.....
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Hekshijsen 2013 
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Het (gebrek aan) gras bij de buren 
 
Wanneer u achter Nütterden langs richting Kleve rijdt, ziet u, zeker wanneer de bomen niet in 
bloei staan, achter wat takken een (ooit) kleurrijke praalwagen verschijnen. Het arme beestje 
beleeft echter geen hoogtijdagen. De ene keer staat hij dagen in de volle zon en bivakkeert  hij 
’s avonds onder een volle sterrenhemel, maar op andere momenten staat hij eenzaam in de 
regen, sneeuw of hagel.  
 
De aanstaande gemeentelijke herindeling kan een redding voor ons karretje gaan worden. Dit 
is immers te horen  in de regel: ‘gelijke rechten en gelijke plichten’ waardoor we wellicht ook 
een kans gaan maken op een nissenhut waar we weer echt als wagenbouwers aan de slag 
kunnen.   
Zoals gezegd zijn het geen hoogtijdagen voor ons bouwclubje. Er wordt wel eens gezegd dat 
het gras altijd groener is bij de buren. Nou, daar zullen de medewerkers van Hammereissen 61 
anders over denken. Het stukje gras achter het pand van Anelco krijgt geen kans om te groeien 
doordat het door onze praalwagen in een eeuwige schaduw verdrongen is. Jonge boompjes 
doen het daarentegen net iets beter. De paar straaltjes zonlicht die langs de onderkant van de 
wagen schijnen worden snel opgevangen en ook aan regenwater is er aan de randen van de 
wagen geen gebrek. Langzaamaan begonnen de eerste twijgjes te groeien en tegen de toch al 
niet zo stevige bodemplaten van de wagen aan te klimmen. Vol plezier groeiden zij binnendoor 
en buitenom tegen onze mooie wagen aan totdat deze uiteindelijk omhoog begon te komen. 
Inmiddels, een lange zomer verder, hebben we een keukentrapje nodig om de wagen te 
betreden. Bij aankomst bij de wagen werd er door de bouwploeg nog  optimistisch gereageerd, 
het leek immers net of de banden nog hard waren. Toen we de takken onder de kar 
uitzaagden, bleek dat er toch geen lucht meer in zat, helaas dus een teleurstelling.  
 
Vol goede moed kijken we uit naar de komende herindeling om onze leuke wagen weer eens 
van een goede opknapbeurt te kunnen voorzien en daarna een welverdiend borreltje te drinken 
in een misschien wel warme nissenhut.  
 

  

Kapsalon Topstyle 
Voor hem en haar 

 
 
Wenst u prettige carnavalsdagen 

Rijksstraatweg 207 
6573 CR  Beek 

Openingstijden 
Maandag 9.00 - 17.30 
dinsdag  9.00 - 17.00 
woensdag       8.00 - 17.30 
donderdag 8.00 - 17.00 
vrijdag  8.00 - 17.30 
Zaterdag 8.00 - 14.00 

Tel : (024) 684 11 67 
nu ook op facebook 
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(door: Huub van den Bosch) 

Beste carnavalsvierders en levensgenieters, 

In december krijgen de meesten van ons toch 
al een beetje de kriebels; Carnaval komt al 
weer aardig dicht bij. Er moet weer een hoop 
gedaan, geregeld, gebouwd en georganiseerd 
worden.  

Ook al weet je stiekem  dat aankomend 
Carnaval weer minstens net zo fantastisch 
wordt als voorgaande jaren, (voor afgelopen 
jaar natuurlijk dank aan Prins René La 
Bamba, cv De Cavalieren en alle andere 
actieve carnavalisten en verenigingen) is het 
toch altijd weer spannend als je je bedenkt 
wat er nog allemaal moet gebeuren. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dit jaar is er voor ons wéér spanning voor het 
vinden van een bouwlocatie voor onze 
carnavalswagen. 

Vorig jaar hadden we ook geen locatie, dus 
zoals iedereen heeft kunnen zien hebben wij 
maar liefst 11 kleinere carnavalswagentjes 
gebouwd. Zo was het mogelijk dat alle leden 
van onze vereniging konden bouwen, maar  
 

dan thuis. Maar dit moest dan wel gebeuren in 
de tuin, garage, zolder, schuur of zelfs in de 
woonkamer! Dat was wel 'n beetje tè gek.Dus 
dat wordt hem voor aankomend jaar niet. Nu 
zijn we nog hard op zoek naar een bouwlocatie 
in de buurt. In veel polder-dorpen en ook al 
over de grens zijn we aan het zoeken geweest, 
maar helaas tevergeefs.  

Toch zijn wij ervan overtuigd dat we dit jaar 
gewoon met een carnavalswagen mee doen 
met de Rozen-Maôndagoptocht in Beek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met dit jaar Prins Marc de Musicmaker en zijn 
prachtige pages aan het roer, weten wij zeker 
dat het een fantastisch en natuurlijk een 
muzikaal carnaval gaat worden.  
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