
 

 
1 

 



 

 
2 

 



 

 
3 

 

 
 

54 
Van de redactie 
 
Met trots presenteren wij u de nieuwe Cavalierenkrant, een 76 pagina’s tellend blad met alle 
inns en outs van de aankomende Carnaval. 
Een handboek voor de ware Beekenees; De Beekenees die de Beekse feestjes niet schuwt. 
De Beekenees die zich, na de Wildbingo van Schutterij B.U.B. en het Kerstconcert van 
Harmonie K.N.A., door de kerstdagen heen wurmt het nieuwe jaar in om zich daags na de 
nieuwjaarsreceptie van B.V.C. naar De Postkoets te haasten voor een adventkalender die aftelt 
naar het feest in februari, dat wij allen omarmen: Het Beekse Carnaval. 
 
De krant krijgt een speciaal randje. Of beter gezegd, speciale randjes. Er is en gaat een hoop 
veranderen in 2015. De gemeente Ubbergen is na 197 jaar bedankt voor haar diensten, de 
Bartholomaeuskerk heeft haar deuren gesloten en dan ook nog de voorzitter van onze 
vereniging die na 10 jaar, vrijwillig weliswaar, in zijn laatste ambtsjaar is beland. En niet te 
vergeten Loet van Sluis die vanwege zijn staat van dienst is benoemd tot Erelid der Cavalieren. 
 
Prins Noud de Stoute zal een heftig jaar tegemoet gaan. Het is immers zijn taak om ons voor te 
gaan in het feest. Hij zal ons moeten aanzetten een feest te bouwen waarmee wij alle zojuist 
genoemde sores kunnen vergeten. Waarmee we ons er overheen kunnen zetten. Een feest 
waarmee we genoeg vet op onze botten zullen kweken om ons door de moeilijke jaren zonder 
deze vertrouwde steunpilaren heen te slaan.  
 
Wij hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken, want de sleutel van De Heksenketel zal bij 
Prins Noud de Stoute in goede handen zijn. Een carnavalist in hart en nieren durf ik wel te 
stellen. Zo deed hij vorig jaar tijdens de reclamespots de groeten aan zijn moeder en heeft hij 
deel uitgemaakt van het occupy-leger dat een verwoede poging heeft gedaan het Beekse 
Carnaval te bezetten. En er was ooit iets met een gietijzeren fietsenrek, maar dat terzijde. 
 
Ik wens u veel plezier met het lezen van de krant. Een krant die natuurlijk niet mogelijk zou zijn 
geweest zonder onze adverteerders, maar wel mogelijk blijkt te zijn zonder onze 
redactievoorzitter René van het Erve, want hij heeft het komende jaar elders binnen de 
vereniging een plicht te vervullen.  
 
Rest ons alleen nog om u allen, Prins Noud de Stoute, zijn pages Kiki en Sammy, zijn 
adjudanten Jan Julius en Jürgen en interim-president René van het Erve een geweldig 
Carnaval toe te wensen.  En om het in de woorden van onze Prins te zeggen: 
“We gaan vroeg pieken en door tot ochtendkrieken” 
 
Namens de redactie een 3werf Alaaf! 
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“de Cavalieren” 

 
Bestuur: 

John Reijmers   Voorzitter  Roy van Driel    2e Secretaris  
Peter Bijl   Vice-voorzitter  René van het Erve President 
Peter Jurjus   Secretaris  Adrie Bos  2e Penningmeester 
Jürgen Op den Camp  Penningmeester Eric Kurstjens 

 
Erelid  

Loet van Sluis 

Klaas Arts 
Marc Arts 
Heinz van Benthum 
Peter Braam 
Elwin Brouwer 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Jan Julius van Elferen 
Niek van het Erve 
Freek Flemminks 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Flemminks 
Stanley de Goeij 
Arend Jan ten Hagen 
Jan Willem van der Hogen 
Bart Huilmand 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Erik Lensen 
Harry Lensen 
Michel Merkus 
Sascha Merkus 
 
 
 

Jos Peters 
Marcel Peters 
Benno Pince van der Aa 
Theo Reintjes 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Paul de Wijze 
Albert de Witt 
Claas de Witt 
 

Prins Noud de Stoute met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 

Senatoren 

 

(Foto: Willy Bos) 
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 

Van de voorzitter, 
 
 
 
Beste carnavalsvrienden van ons geliefd dopje Beek dat binnenkort wederom voor enkele 
dagen "Heksenketel" zal heten. Het is altijd natte vingerwerk om iets zinnigs in dit onvolprezen 
blad te schrijven. De redactie heeft mij gemaand uiterlijk 1 december 2014 mijn bijdrage in te 
leveren en dus is mij sinds kort bekend dat: 
 

- gemeente Ubbergen in 2015 voor 365 nu al onvergetelijke dagen gemeente Groesbeek 
zal heten, maar vanaf 2016 als gemeente Berg en Dal verder de geschiedenis in zal 
gaan.  

 
- wij afscheid moeten nemen van onze burgemeester Paul Wilbers, die altijd de Carnaval 

in al zijn facetten een warm hart heeft toegedragen. Daarnaast heeft hij met zachte, 
sturende hand ervoor gezorgd dat diverse zaken ook daadwerkelijk gerealiseerd 
werden. Velen meenden met deze eer te moeten gaan strijken, maar de waarheid ligt 
toch iets anders. Hulde en dank daarvoor, Paul! Het ga je goed!  

 
- Wij in onze Prins Noud de Stoute wij iemand hebben met een universitaire opleiding 

binnen onze gelederen. Zelf heb ik ook de universiteit doorlopen, maar dan de voordeur 
in en de achterdeur weer uit. Onze Noud "De Bourgondiër" heeft wel voor een stunt 
gezorgd. 111 Minuten senator en vervolgens Prins der Cavalieren! Ooit heeft een 
eerdere Prins voor een ander record gezorgd. Hij was eerst een heel jaar Prins, 
vervolgens 11 minuten senator en daarna president der Cavalieren. Wellicht een 
uitdaging, Dorstlustige? Mijn zegen heb je!  

 
Verder mag ik u melden dat ikzelf na 1 jaar Prinsschap, 10 jaar presidentschap en 10 jaar 
voorzitterschap deze laatste functie neer zal leggen. Het was mij een bijzonder grote eer mij in 
al deze mooie functies De Cavalieren, maar vooral ook de gemeenschap Beek te mogen 
dienen. Zelf zal ik mijn geliefde vereniging als senator tot het einde der tijden blijven dienen.  
 
Kortom, ik ben niet weg en hoop daarom nog lang met u het glas te mogen heffen!  
 
Leve De Cavalieren!  
Driewerf alaaf!  
 
Voorzitter der Cavalieren,  
 
 
John Reijmers 
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VOOR AL UW: 
 

O BOEKETTEN  
O BRUIDSWERK 

O GRAFWERK 
 

TEVENS KADO ARTIKELEN 
EN HOUTEN SPEELGOED 

 
 

Rijksstraatweg 219 
6573 CS Beek-Ubbergen 
Telefoon 024-6841226 
www.bloemenuitbeek.nl 

email: winkel@bloemenuitbeek.nl 

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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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

Water geweld ?
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Van de Burgemeester 
 
 

 

 

 

 

 
ze daar een beetje onderaan de stuwwal te kneuteren en heksen te verbranden; zonder kerk, 
zonder gemeentehuis, zonder Rabobank, zonder Vluchtheuvel, zonder Rustenburg en zonder 
burgemeester. Wat kan het leven hard zijn. Spijkerhard. Nou ja, er is nog de wijnhandel en je 
kunt ook nog een biertje drinken hier en daar (maar meer dan deze twee plekken zijn er niet). 
En Mascha is er nog (haar vertrek zou pas echt een ramp zijn). Over een tijdje komt “bij 
Nijmegen” weer achter Beek te staan.  

In tegenstelling tot Berg en Dal, de trotse drager van de gemeentenaam. Vroeger mochten ze 
nog niet voetballen in Beek, nu zal het voormalige toeristendorp uitgroeien tot een metropool. 
Paul de Wijze zei het al: ‘Geen betere pool dan een metropool’. Ik heb het al eens gezegd: op 
de plek van de Berg en Dalse kerk komt het gemeentehuis, de Wijchert als ‘Ratskeller’ en 
sterrenrestaurant. En tegen de heuvel bouwen we op oud-Romeinse wijze het amfitheater ‘De 
Meerwijk’ als voetbaltempel voor Achilles en BVC. En de plattelandsbevolking van de 
omliggende dorpen als Beek, Ubbergen en Groesbeek vormen de rafelranden van de nieuwe 
gemeente waar de arme plattelanders naar toe zullen komen om nog een graantje mee te 
pikken van de Berg en Dalse rijkdom. De woonwijken Duivelsberg, Holdeurn, Meerwijk en 
Ravenberg zullen in de toekomst de dienst uit gaan maken en de gevestigde orde uit Beek 
verdrijven. De navel van de wereld is niet het Malieveld maar het Hamersveld. 

En De Cavalieren? Ach ach de Cavalieren, zij zullen de berg op moeten om te overleven. Ze 
zullen moeten doen wat BUB al eerder deed: samengaan met Berg en Dal. Ik weet het: fusie is 
ruzie. Maar het zal moeten. De Bergcavalieren: opgericht anno 2018 ! Klinkt niet slecht, vind ik. 
Carnaval in Kulturhus Kerstendal, met het nieuwe bergspoortje vanuit Beek te bereiken! Dat 
wordt lachen. En ik weet al wie de eerste Prins van deze metropool wordt. 

Ik wens u allen een mooie, ontspannende, gezellige Carnaval! Alaaaf! 

 

Paul Wilbers, inwoner van Berg en Dal 

(In een grijs verleden burgemeester van Ubbergen) 

 

 
 
 
Beste Cavalieren, Beekenaren, Beekinezen en andere 
Beekers en Beeksen, 

Daar zullen ze in Beek wel van balen: ‘gemeente Berg 
en Dal’. In ‘Groesbeek’ was dan tenminste nog het 
woord Beek voorgekomen. Nu hebben ze niks. Nu liggen  
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Prinsentoto 
 
 
 
Een aantal weken voor de bekendmaking van Prins Noud de Stoute werd de legendarische 
Toto weer bij eenieder in de bus gedaan, om daarna de stemmen weer te kunnen gaan tellen. 
Met een groep senatoren zijn wij op zaterdag 2 november het dorp ingetrokken om de roddels 
aan te horen en alvast te peilen. Wie maakt de meeste kans volgens onze dorpelingen, wie 
gaat ons vertegenwoordigen tijdens het aankomende carnavalsseizoen als dorstlustige 
hoogheid. 
 
De meest fantastische gedachtes en andere complot theorieën zijn die dag weer voorbij 
gekomen, want wie-o-wie zou toch de nieuwe dorstlustige hoogheid van de Hekselketel worden 
dit jaar. Zoals ieder jaar zijn er meestal wel een aantal namen die veel voorbij komen, zoals ook 
dit jaar. De twee namen waar veel stemmen op uit zijn gebracht, waren van Bart van den 
Bosch en van Noud van Hecke!  
 
Met een heel klein verschil heeft Noud de Stoute zijn favoriete rol waargemaakt en is hij op   
8 november 2014 geïnstalleerd als senator en als Prins der Cavalieren.  
 
Wij wensen Noud en zijn kabinet een fantastisch carnavalsseizoen toe en houd de naam van 
Beek hoog in de gemeente Berg en Dal en omstreken!  
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Saté-schotel 
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Mocht je vinden dat het verhaal te lang is geworden, dan bij deze een leestip. De verschillende 
stukken zijn prima als losse verhalen te lezen. Dan doe je elke dag een stukje. Helpt meteen bij 
het doden van de dagen, die we moeten uitzitten tot het straks eindelijk zover is dat we de heks 
gaan hijsen. 
 
Het eerste bedrijf is de lange, lange aanloop. Zo af en toe een kort informerend vraagje. Ik zeg 
niet wie het me vroeg. We noemen hem Peter B in het verhaal. Dit gaat over jaren geleden. ‘Of 
het me wat zou lijken, op termijn?’ Van mijn kant het antwoord dat de kinderen wel iets groter 
zouden moeten zijn. En dan, weer jaren later, de formele vraag. 'Noud, zou jij de 54e Prins van 
de Cavalieren willen worden?' Dat was toch even schrikken. Als ik nu JA ga zeggen, dan komt 
er veel op me af. Maar wat? Ik bedoel: ik ken Carnaval en we maken een hoop lol met ons 
cluppie. Prins betekent ook een en ander aan protocol. Momenten waarop je er moet zijn. 
Sturing op wat je gaat aantrekken. Zeker, het gaat om het mooiste pak dat ik ken, maar toch. 
Je bent niet helemaal eigen baas. En, niet onbelangrijk, het pak moet bij voorkeur ook mooi 
blijven…Na kort overleg met Karin was de beslissing vlot gemaakt. We springen graag en met 
volle overgave in het diepe. Kom maar op met die steek! Daarna begon dan dat lange wachten. 
Tussen het moment dat Peter B en ik in een hoekje stonden te smoezen en het moment dat je 
dit leest, zitten namelijk wel enkele jaren. Wat een stilte. Peter B en ik hebben er nooit meer 
over gesproken met elkaar. Soms een kort knikje of een oogcontact dat net een fractie langer 
was dan ‘gewoon’. Het zat goed. Het was beklonken. We gaan het doen. De 54e Prins van de 
Heksenketel. Daags na het verbranden van de heks met de 53e Prins Marc de Music Maker, 
was er weer contact. ‘Of ik al wist hoe ik het ging doen?’ Dat was de opmaat naar de eerste 
vergadering. Het tweede bedrijf. 
 
Zwarte muts vlak boven mijn ogen. Donkere sjaal vlak eronder. Onze snelste fietsen. Zonder 
licht. Karin en ik staan in de struiken ergens in de groenstrook achter het Kulturhus. We zijn 
dichterbij zonsopgang dan bij zonsondergang. Ik spied de straten af, van links naar rechts. Mijn 
hartslag loopt op, richting de 180. Niet erg. Ik weet precies wat me te doen staat. Nu is het 
wachten op het sein ‘groen’. Mijn telefoontje trilt. Het is Peter B op de app: ‘kust is veilig, poort 
is open, doe voorzichtig’. Het appje is voor mij het startschot. Een laatste blik op de lege 
straten. We staan al op de pedalen en zorgen dat we binnen een seconde of 11 op topsnelheid 
zijn. Dat is namelijk ongeveer de tijd die ik erover doe. Het is de tijd tussen mijn vaste 
schuilstruik en de poort van de voor ieder welbekende geheime locatie. Zoals elk detail in het 
hele proces, staat de poort niet zomaar, maar zeer zorgvuldig op een kier. Exact de breedte 
van een fietsstuur. We vliegen de achtertuin in. Peter pakt onze fietsen aan en zet deze uit het 
 

Van uw nieuwe Prins 
Prins Noud de Stoute 

 
 
 
 
Het spoor van de Prins, 
 
Zaterdag 8 november, de ‘big bang’ van de onthulling. Een 
filmpje van 11 minuten, een masker en het schitterende 
prinsenpak van de Cavalieren. Dat is zo een beetje alles wat 
er nodig is voor een onthulling. Maar wat er aan vooraf gaat! 
Een circus in drie bedrijven. Heel leuk om mee te maken. 
Ongelofelijk dat dit knap staaltje werk ieder jaar wordt 
neergezet èn steeds geheim blijft. Al die Prinsen. De foto’s 
hangen bij Sous les Eglises. Allemaal zijn ze ongeveer 
dezelfde weg gegaan. Alles in het geheim. Eindelijk voor mij 
het moment om een en ander te kunnen delen. 
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zicht van buren. We zeggen niets 
tegen elkaar. Eerst naar binnen. In 
de huiskamer is de warmte. Het is er 
gezellig. Dory heeft hapjes en 
drankjes. Als kleine kinderen 
luisteren we geboeid naar de 
verhalen over al die eerdere Prinsen. 
Over Prinsen die op het toilet 
stonden, terwijl ze al omgekleed op 
het podium moesten staan. Over 
Prinsen die zich onverwachts 
moesten làten rijden om op tijd bij de 
onthulling te kunnen zijn. Over 
Prinsen die dachten dat 
onderscheidingen geknoopt en al  

aangeleverd worden. Over Prinsen die….(oh nee…stop…ik had beloofd hier niets over te 
schrijven…).  Ja, dat hoort er ook bij; geheimen bewaren. Het geheim van de Prins. Kaken op 
elkaar. Velen maken er een kunst van om je uit je tent te lokken. ‘Whatever you do, don’t tell 
anyone’, zingt de band Queens of the stone age in het refrein van ‘The lost art of keeping a 
secret’. Dat is gelukt. Althans…niet helemaal. Bij deze een kleine ontboezeming; eenmaal kon 
ik de verleiding niet weerstaan en heb ik het geheim gedeeld. Ja, met een Bekenees. Nee, ik 
ga niet vertellen wie het is…Ik weet nu wel dat hij goed is in het bewaren van een geheim.  
 
Het derde bedrijf speelt zich af in het Kulturhus. We schrijven de 8e november 2014. We zijn 
met carnaval-lievend Beek en hoog bezoek van de ons omringende dorpen bij elkaar. Samen 
met Peter B en Peter B hadden we veel eerder al bedacht dat het toetreden tot de Senaat, op 
de avond van mijn onthulling, zou kunnen bijdragen aan het doen afnemen van de 
verdachtmaking van mij als Prins. Nu weet ik eerlijk gezegd niet of dat helemaal gelukt is, maar 
op deze avond was ik zeer blij met deze move. Het betekende namelijk dat ik met regelmaat 
het podium op en af kon. En dus steeds even uit de klauwen van het spel der spellen; elkaar 
helemaal gek maken over wie de Prins wordt. Die afwisseling hielp me om mijn bloeddruk 
onder controle te kunnen houden. Blij dus met de opdracht om een act van Hans Klok in elkaar 
te zetten. Ook wel blij met de uitvoering. Met name door de hulp van vrienden. Patrick leerde 
me hoe je een kleerhanger achter een doek omhoog moet duwen. Guido en Stone wisten 
perfect de grote omwisseltruc tot een succes te maken. Na de opdracht de plichtplegingen 
rondom het senatorschap. Onbevangen als ik ben, liep ik met redelijk ontspannen tred het 
podium af. Onbevangenheid sloeg over in onversneden angst bij het in ontvangst nemen van 
de felicitaties van Jeroen. Met rechts de hand om te feliciteren en met links ging hij direct voor 
de steek. Ik had het me vooraf nog niet zo gerealiseerd; in één klap van jager tot 
prooi geworden… Enfin, geeft ook niet. Gezonde angst had ik nodig om de rest van de avond 
 zorgvuldig en alert te kunnen blijven handelen. Ik 
moest me op een afgesproken tijd melden. Het was 
twee minuten te laat dat ik me met de ingestudeerde 
roffel op de afgesproken deur aankondigde. De deur 
ging open. Peter B zei niets, maar ik zag aan zijn 
ogen dat hij vond dat dit deel van het plan net een 
tandje scherper had gekund. Klopt. Het waren 
slechts twee minuten, maar het gaat om de details. 
Desalniettemin stak ik me, met hulp van Dory, op tijd 
in het mooiste pak dat je je maar kan wensen. Guido 
en Stone hebben zich na de Hans Klok act verstopt 
en kwamen in het geheime hok tevoorschijn waar ik 
me ging omkleden. Dat was wel even een heel 
gezellig momentje, vlak voordat ik naar 
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77



 

 
19 

 

onderdeel van enkele van die kabinetten. Zij kennen de weg. Zij hebben al een spoor liggen, 
wat ze dit seizoen verder kunnen inkleuren. Jan Julius gaat voor het eerst. Daar heb ik alle 
vertrouwen in. Die vindt de weg naar bar en borst(foto) immers als de beste. Ikzelf laat het 
allemaal maar eens lekker gebeuren. De stoute schoenen aan, Steek op en gááááááááááán !  
 
Carnaval in de Heksenketel. Ik heb er zoveel zin in. 
   
We gaan vroeg pieken en door tot ochtendkrieken ! 
 
 

de coulissen moest om te wachten op hèt 
moment. Dat was fantastisch. Spannend dat 
de techniek even haar eigen gang ging. Fijn 
dat president René ons kwam geruststellen 
dat het allemaal wel voor elkaar zou komen. 
En dat kwam het. Nu mocht ik eindelijk los. 
Eindelijk ontmaskerd. Eindelijk uitschreeuwen 
dat ik de 54e Prins der Cavalieren ben! 
Een Prins die met een geweldig kabinet een 
spoor van plezier gaat trekken. De weg is 
reeds gebaand door 53 prachtige kabinetten 
voor ons. Hun voetstappen liggen als een 
uitnodiging, fonkelend voor ons te wachten. In 
die voetstappen dansen wij hetzelfde pad. 
Kiki, Sammy, Jürgen en René waren  
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