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Van uw nieuwe President der Cavalieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braam en Stanley de Goeij. En natuurlijk vanuit het verre verleden ons erelid Loet van Sluis. 
 
Ik beleef de Carnaval als een schitterend toneel dat zich voltrekt in een rondreizend circus en 
zijn “grande finale” kent in de Heksenketel. Plezier in en bewondering voor ieders rol zijn de 
hoofdingrediënten. Dit jaar heeft onze Prins Noud de Stoute de hoofdrol voor onze vereniging. 
Wat zullen we hem laten schitteren met hulp van zijn pages Kiki en Sammy, de adjudanten Jan 
Julius en Jürgen (de 3J’s), onze koetsier Wimpke en alle senatoren met de dames achter hen. 
Het rondreizend circus gaat ook dit jaar naar alle plaatsen in onze omgeving. Van Berg en Dal 
tot de polder en van Groesbeek tot Kleve. We worden daar altijd hartelijk ontvangen door onze 
zusterverenigingen. Dan kijken we in bewondering naar de acts, dansgardes en natuurlijk de 
nieuwe Prinsen en Prinsessen. Uiteraard omlijsten we de bezoeken met voldoende vorstelijk 
nat om een en ander goed te doorstaan. Al deze nieuwe Prinsen en Prinsessen huldigen we, 
spreken ze bemoedigend toe en brengen wij presentjes. En natuurlijk heffen we met grote 
regelmaat ons glas. 
 
En waarom doen we dat? Alles voor de “grande finale” natuurlijk. En die is in de Heksenketel. 
Daar gaat het om hoe meer zielen hoe meer vreugd want dat houdt de Carnaval vitaal. En wij 
vinden het natuurlijk prachtig als al die carnavalvierders uit de omgeving met ons het feest 
meevieren. Met de Pronkzitting, de Rozen-Maôndag, de Kroegentocht en het Heksverbranden. 
De afgelopen jaren zien we dat de Heksenketel een haast magnetische aantrekkingskracht 
heeft. Dat doen we met z’n allen en daar mogen we trots op zijn. 
 
Dit jaar is de titel “Vroeg pieken en doorgaan tot ochtendkrieken.” Iets wat mij wel past. Ik heb 
er zin in en het wordt een topjaar! Ik wens iedereen ontzettend veel plezier en lol in zijn eigen 
rol in ons prachtige toneel dat Carnaval heet. 
 
 
Met presidentiële groet en driewerf Alaaf 
 
René van het Erve 

 
René van het Erve 
 
 
 
Beste narren en narrinnen,  

Met veel plezier presenteer ik mij als president der  
Cavalieren voor het komende carnavalsseizoen. Een 
prachtige en een eervolle taak. Een taak waarbij ik op de 
schouders mag staan van illustere voorgangers zoals 
bijvoorbeeld uit het recente verleden Marcel Peters, Peter 
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Van de Jeugdprins 2014: 
Prins Wessel un Schot in de Roos 
en zijn pages Mirre en Tessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc, de Heksenketel is dan geopend en kan de Carnaval beginnen. Ik en mijn pages Mirre en 
Tessa vonden het heel leuk om heel lang op te blijven voor de pronkzitting op zaterdagavond, 
daar waren hele leuke shows om naar te kijken. Op dezelfde dag moesten we 's middags nog 
naar voetbalclub B.V.C.’12 om daar ook nog een feest te maken. Op zondag moesten we naar 
een kindermiddag met optredens, dat was ook heel leuk en om allemaal prijzen uit te delen. 
Maandag vond ik de leukste dag toen we op de wagen mochten en daar mocht je van heel 
hoog snoep gooien naar allemaal mensen en kinderen en na deze leuke optocht mocht ik nog 
een paar prijzen uitdelen voor de mooiste wagens. Op dinsdag was het rust maar de 
dinsdagavond moest ik helaas weer om half 12 de heks naar beneden halen om haar te 
verbranden samen met de grote Prins en zijn pages en mijn eigen pages. Het was een hele 
leuke tijd en ik had het niet willen missen. 

 
Allaaf,  Wessel un Schot in de Roos! 
 

 
Hallo, ik ben Wessel de Prins van de basisschool de 
Biezenkamp samen met mijn pages Mirre en Tessa. Wij 
hadden hele mooie nieuwe kleding gekregen en hebben foto’s 
gemaakt voor op de onderscheiding. Op vrijdag was ik best wel 
zenuwachtig toen ik voor de hele school moest laten zien dat ik 
de Prins was geworden en sprong omhoog uit de heksenketel.  
De dag erna moest ik de heks ophijsen met de grote Prins  
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Page Mirre 
 
Hallo, ik ben Mirre van der Poel, 
 
Ik ben  afgelopen  Carnaval page geweest,  samen  met  
Tessa en Prins Wessel, un Schot in de Roos. 
 
Het leukste vond  ik de bekendmaking op  het podium in  
de school.  Iedereen  ziet dan dat ik  het  ben geworden.  
Dat gaf me een heel vrolijk gevoel.  Ook was het fijn om  
als eerste de nieuwe pagepakken te mogen dragen. Het  
was   wel   lastig   om   zo   lang   te   wachten   tot    het  
bekendgemaakt werd. En dat ik het aan niemand mocht  
vertellen. 
 
De pronkzitting vond ik ook één van de leukste dingen, omdat  dat  humoristisch was. Ik heb 
heel erg moeten lachen. En het mooiste vond ik het optreden van Edith Piaf.  
 
Ik vond het ook erg leuk dat ik samen met Tessa en Wessel zo fijn Carnaval mocht vieren 
omdat ik het ook zo had ingevuld op het stemformulier. 
 
 

Page Tessa 
 
Dit was echt mijn leukste carnaval die ik ooit 
heb gehad. Ik had  echt niet verwacht dat ik 
page zou worden, maar toen ik het hoorde 
kon ik niet wachten tot het op school bekend 
werd gemaakt. Toen het eindelijk zover was 
en Wessel al op het podium stond waren 
Mirre en ik zo zenuwachtig. We hadden ook 
geluk dat we, Prins en pages, als eerste de 
nieuwe kleding aan mochten. Ik vond 
Carnaval op school en de pronkzitting op 
zaterdag het allerleukst. En natuurlijk in de 
optocht op de carnavalswagen. Ik vond het 
supergezellig met Wessel en Mirre. Het was 
een verrassing dat we dit jaar ook bij de 
bekendmaking van de nieuwe Prins 
mochten zijn. Ik gokte dat Bart of Noud het 
zou worden en het werd Noud. Dat is super 
leuk. Ik zou zo graag nog een keer page 
willen zijn. Misschien later als grote page. 
Dat zou leuk zijn. 

Groetjes Tessa 
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www.batterijensite.nl 
 

 
 

 

 

               

dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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Van de pastoor 
 
Beste Carnavalsvrienden in Beek-Ubbergen, 
In de weken voor de elfde november zijn de 
carnavalsverenigingen druk in de weer met de 
voorbereidingen van het nieuwe carnavalsseizoen. 
Na wat er het laatste half jaar is gebeurd aan 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld, 
zoals het neerhalen van het burger vliegtuig MH 17, 
de oorlog tussen Israël en Gaza, het oprukken van 
de IS, het verdrijven en vermoorden van anders 
gelovigen in Irak, Syrië, maar ook in Somalië, Mali 
en de Centraal Afrikaanse Republiek ontneemt je 
bijna de moed om weer aan Carnaval te gaan 
denken. 
 
Toch is het goed met elkaar zo nu en dan feest te 
vieren en te relativeren en met een schuin oog naar 
de wereld te kijken. Carnaval wil geen drug zijn om 
de wereld te vergeten, maar biedt een uitlaatklep 
om aan iets anders te denken of om dingen vanuit 
een ander perspectief te zien. 
 

Het is goed met elkaar in een dorp samen feest te vieren en elkaar als gelijken te benaderen 
zonder dat er allerlei verschillen in acht genomen (moeten) worden. In een dergelijk feest 
ontmoet men elkaar als mens. Het is ook goed tijdens Carnaval elkaar te wijzen op dingen die 
niet zo goed gaan in het dorp en ideeën te opperen dat het beter wordt. 
In de afgelopen periode  heb ik mogen bemerken dat de Carnavalsvereniging haar best doet 
iedereen in het dorp bij het feest te betrekken en bij hen op bezoek te gaan, die niet meer naar 
het feest kunnen komen. Zo blijft de band van gemeenschap bestaan. Ook de Kerk maakt deel 
uit van de gemeenschap en het was een goede traditie dat de Carnavalsvereniging in goed 
overleg met de pastoor een carnavalsmis samenstelt.  
 
Misschien is het een aardige suggestie, nu de kerken in Beek-Ubbergen en Leuth  met ingang 
van 1 januari 2015 geen weekendvieringen meer hebben samen met de carnavalsverenigingen 
uit Leuth , Beek en Ooij een gemeenschappelijke kerkelijke carnavalsviering in Ooij in elkaar te 
zetten en uit te voeren. Ik sta daar graag voor open. 
 
De wens uitsprekend dat het voor u allen een geweldig carnavalsseizoen moge worden teken 
ik met carnavaleske groet, 
 
Henk Janssen, uw pastoor 
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Het gezelligheidskoor De Hofbrouwers is ontstaan als 
carnavalskoor in 1969 tijdens de pronkzitting van  Prins 
Carnaval in ons mooie dorp Beek-Ubbergen. 

Vele pronkzittingen en schlagerfestivals volgden….en het 
koor heeft meerdere Prinsen voortgebracht! Later is het 
koor zich meer toe gaan leggen op het brengen van 
gezelligheid in verpleeghuizen en bij ouderenbonden in 
deze regio met een repertoire dat bestaat uit 
Nederlandse, maar ook uit Duitse en Engelse liedjes. 

 Het mannenkoor wordt gedirigeerd door Geert Kummeling 
en bestaat uit zestien zangers. De zang wordt begeleid 
met gitaar en accordeon. 
Soms maakt het koor een uitstapje naar bijvoorbeeld de 
Nijmeegse Dag van het Levenslied, zoals in 2013 en 
neemt daar dan meteen de publieksprijs mee. 

 
Maar meestal zijn wij te beluisteren tijdens de 
carnavalsweken van de Blauwe Schuit te Nijmegen en in 
de periode augustus/april in 
verpleeghuizen en bij   
ouderenbonden. 

 
Wilt U een gezellig optreden?  
Of misschien lid worden en zelf 
meezingen? 
Wij repeteren in het Kulturhus van Beek-Ubbergen,  
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 u. 
Secretariaat:   
Nesciostraat 25 
6573 CG Beek-Ubbergen 
024 6842714 / 06 54941026 
FSmits@kpnplanet.nl 

Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 
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Stichting Rozen-Maôndag 
 

 
 
Op Carnavalsmaandag 16 februari zal het in de Beekse ‘Heksenketel’ weer één groot feest 
worden. Daar ben jij toch ook bij? 

Vanaf 14.00 uur trekt door het hele dorp de grootste regionale carnavalsoptocht van 
Gelderland: de Rozen-Maôndagoptocht. Live muziek, prachtige praalwagens, schitterend 
uitgedoste loopgroepen, duo’s en individuelen, het is een feest dat je niet mag missen!  
 
De deelnemers komen van heinde en verre: uit Lent, Heumen, Nederasselt, Overasselt, 
Kranenburg (Dld), Nijmegen en natuurlijk deelnemers uit onze nieuwe gemeente: Leuth, Ooij, 
Millingen, ons eigen Beek en veel deelnemers uit Groesbeek trekken door de straten van de 
Heksenketel.  
 
We hopen ook dit jaar heel veel verschillende deelnemers te mogen begroeten in de 
Heksenketel! Niet alleen voor het publiek en de deelnemers zelf, ook voor de nieuwe Prins der 
Cavalieren: Prins Noud de Stoute! Hij gaat van dit carnavalsseizoen een waar feest maken met 
zijn adjudanten Jürgen Op den Camp en Jan Julius van Elferen, zijn pages Kiki van Driel en 
Sammy Selbach en met de kersverse president René van het Erve, die na een jaar het stokje 
heeft overgenomen van Marcel Peters. De optocht is ook voor hen de climax van een heerlijk 
carnavalsweekend en met de voorliefde voor ‘ruige’ muziek belooft Noud de Stoute de optocht 
een extra ‘rauw’ randje te gaan geven! 

Dat de optocht veel bekijks trekt in de regio is al jaren geen geheim meer; Omroep Gelderland 
komt geregeld langs om onze optocht live of in samenvatting uit te zenden op televisie en radio. 
Dat is erg leuk, maar niets is leuker dan de optocht met eigen ogen te zien. En wat voor 
sommigen nog leuker is: zelf meedoen! Dat kan door een kijkje te nemen op onze website: 
www.rozenmaondag.nl ! 

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren

VVD ? 
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Nog even wat feitjes over de optocht: 

• Op maandag 16 februari gaat om 14.00 uur onze optocht weer van start! 
• Met alweer de 41ste editie van de Rozen-Maôndag in het verschiet kunnen we met trots 

zeggen dat de optocht een rijke historie heeft. De Rozen-Maôndagoptocht is uitgegroeid 
tot de grootste en mooiste regionale carnavalsoptocht van Gelderland. 

• De eerder genoemde verscheidenheid aan dorpen en steden die meedoen aan de 
optocht levert een deelnemersveld op van meer dan 80 inschrijvingen. En we blijven 
groeien!  

• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat op 8.  
      De 1e prijs is maar liefst € 500,- !  Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de          
      duo’s/individuelen verdelen nog eens 2 prijzen. 
• De prijsuitreiking vindt plaats in het epicentrum van de optocht: de Rijksstraatweg ter 

hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. 
• Na afloop kun je blijven hossen en feesten, buiten op straat, in de feesttent of in de 

cafés van Beek. 
• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 

onze website: www.rozenmaondag.nl 
• We zijn er ook op Facebook. Zo ben je natuurlijk nóg sneller op de hoogte en zie je het 

laatste nieuws, leuke foto’s en weersvoorspellingen als eerste! 
• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken deze optocht mede mogelijk. U 

herkent een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage of op het raam! 
 
De Rozen-Maôndagoptocht, het grootste evenement in Beek, is prachtig voor wagenbouwers 
en fantastisch voor toeschouwers! 
Maandag 16 februari ben en blijf je in “de Heksenketel” en geniet je samen met de deelnemers, 
het overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en met ons van een heerlijke 
Carnavalsmaandag in Beek.  
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       

 Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij u tijdens de 41ste editie van onze  

Regionale Rozen-Maôndagoptocht  

op Carnavalsmaandag 16 februari 2015 !!!!! 

 

Met Carnavaleske Groet         

Stichting Rozen-Maôndag Beek-Ubbergen 
www.rozenmaondag.nl 

 

http://www.rozenmaondag.nl/
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EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ  
V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 

RIJKSSTRAATWEG 127 

6573 CC BEEK 

024-6843248 

Wij wensen Prins Noud de Stoute 
en al zijn onderdanen 

een Prettig Carnaval 2014 
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De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1997 Diny Schoenmakers       2006 Antoon Flintrop  
1989 Margot van Boldrik     1998 De Bouwploeg van BVC’12       2007 Albert de Witt  
1990 Benny Willems      1999 Corrie Wentholt       2008 Wim Oosterhout 
1991 Antoon Wiebe      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen      2009 Janny van der Linden 
1992 Bets Maas-Arts      2001 Annemarie Hendriks       2010 Guus Huilmand  
1993 Ben Geutjes      2002 Loet van Sluis        2011 George Felet  
1994 Theo Maas      2003 Jan Engelen             2012 Els Damhuis-Leenders 
1995 Pastoor W. van Kessel     2004 Wim van den Hof       2013 Jos Orval   
1996 Theo Wiellersen     2005 Albert van Dorst 

Grutste Cavalier 2014 : 
Het Rozen-Maôndag Comité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen seizoen werden de leden van de Stichting Rozen-Maôndag uitgeroepen als “Grutste 
Cavalier”. De Stichting is al 41 jaren bezig om van de Rozen- Maôndag een geweldige 
happening te maken. 
 
De leden werken heel bescheiden, maar keihard om elk jaar opnieuw van deze gebeurtenis iets 
bijzonders te maken. Zeer terecht werden zij dan ook eens in het zonnetje gezet. 
 
Individueel gingen al drie oud-voorzitters van dit roemruchtige comité hen vooraf. 
Deze hulde is echt op zijn plaats! 
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Kroegverhalen 
 
 
 
 
21 oktober 1983  Café De Witte    Willy Arts 
 
Wanneer Chrisje Pijnenburg (Chris Arts) 's avonds in de kroeg de boel op stelten had gezet, kon 
hij de volgende morgen heel laconiek langs zijn neus weg vragen: “Is het nog wat geworden 
gisteravond, Willy?” 
 
N.B. Willy de Witte was de kastelein van café De Witte. 
 
 
 
 
21 oktober 1983  Café De Witte    Geert Creemers 
 
Bij Dien Güse in de winkel stond mevrouw Sak. Ze bestelde kontpapier. “Ik heb een brief van 
Hent uit Indië gehad” vertelde ze ongevraagd aan wie het horen wilde. “Hij is korperaal of 
generaal geworden. Daar moet ik om liegen, maar één ding is zeker, het raalt.” 
 
 
 
 
17 november 1983  Café de Witte     Ben van Eck 
 
De kinderen van Henk Verweij liepen in hun matrozenpakjes, witte sokjes en lakschoentjes nog 
even buiten te spelen, voordat ze met hun ouders naar de kerk zouden gaan in verband met hun 
Eerste Heilige Communie. Oom Chris (Chrisje Pijnenburg) kwam hen dicht bij huis tegen en 
wijzend naar een berg smerige kolen zei hij: “Zeg jongens, willen jullie elk een kwartje 
verdienen?” “Ja, oom Chris” was het antwoord. “Nou, dan moeten jullie snel die berg 
beklimmen.” De kinderen waren rap boven en ook zo weer beneden. Hoe ze er toen uitzagen, 
kunt u zich wel voorstellen. 
 
 
 
 
21 november 1983  Kantoor Aann.bedrijf J. de Witt  Piet de Witt 
 
Het paard van Ernst ter Haar (groenteboer) scheet altijd voor het huis van mevrouw Verweij, die 
tegenover Walburg woonde. Mevrouw Verweij beklaagde zich tegenover Ernst over de haar 
aangedane overlast en merkte op dat Ernst zijn paard een zak moest aandoen, zodat een en 
ander kon worden opgevangen. 
“Ach, mevrouw, antwoordde Ernst, “Ik draag al ruim dertig jaar een zak en nog steeds schijt ik er 
naast.” 
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22 november 1983  Kantoor Aann.bedrijf J. de Witt  Guus Sengers 
 
Jan de Schoes (Jan Leenders), een bekende Beekse taxichauffeur, pakte eens een vrachtje op 
bij de grens. Toen ze bij de bestemming waren aangekomen, vroeg de klant: “Wat kost het 
chauffeurtje?” De Schoes zei: ”twee gulden vijftig, juffrouw.” Waarop de juffrouw haar rok 
optilde en zei: ”Heeft u hiervan terug?” De Schoes antwoordde: ”Heeft u niet kleiner.” 
 
 
 
 
22 januari 2014     Hotel ’t Spijker    Wim Jansen 
 
Duitse en Nederlandse douaniers waren in een luidruchtige discussie gewikkeld. Het ging er 
heftig aan toe. De Duitsers riepen met veel stemgeluid: ”Wir fuhren krieg, wir fuhren krieg.” 
Waarop door de Nederlands douaniers werd geantwoord met:”Wij krijgen voer, wij krijgen voer.” 
 
 
 
 
19 oktober 2014   Café De Vink te Ooij    Loet van Sluis 
 
De mannen waren wezen kegelen in Donsbrugge. Tijdens het spel werd er natuurlijk het een en 
ander genuttigd. Toen de ploeg naar huis ging nam Cees Geus, een bekende Bekenees, het 
voortouw. Hij reed voorop en de rest volgde de eminente leider. Onverwachts stopte Cees. Er 
gingen 5 minuten voorbij en nog eens 5 minuten. Een van de inzittende stapte uit de volgauto 
en ging eens bij Cees informeren, waarom hij zolang stil bleef staan. “Je ziet toch dat het 
stoplicht op rood staat.” antwoordde Cees. Verbouwereerd keek de vragensteller naar de 
reclame-verlichting van drankenhandel Burgtvogt, die daar al jaren hing, en ja die verlichting 
was rood. 
 
 
Opgetekend door Albert de Witt 
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