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Het jaar van de referenda 

Het begon allemaal op een koude winterdag in februari ‘14. Een groot aantal inwoners 
van Beek werd die ochtend geconfronteerd met de vraag of zij 
het eens waren met de aanstaande, onechte verbinding, tussen 
boer Freek en boerin Marieke.  
 
Om te voorkomen dat er Bekenezen zouden zijn die niet van hun 
stemrecht gebruik zouden kunnen maken (doordat zij hun 
stemformulier via het oud papier al aan de B.U.B. geschonken 
hadden), werd ook Rep de Razende Reporter op pad gestuurd. 
Nadat Rep eerst grootheden als Wim Backhaus en burgemeester 
Wilbers had geïnterviewd over ‘Het Vraagstuk’, werd ook de opinie 
van oud minister-president Van Agt nog gepeild. 
Om aan alle onzekerheid een einde te maken werd op de dag van 
de bruiloft, door ambtenaar Noud van Hecke, zelfs de kabouterboom 
nog geraadpleegd. Toen deze ook zijn jawoord had gegeven, kon 
de ceremonie beklonken worden en kon het feest beginnen. 
  

Dat de boerenbruiloft uiteindelijk ook het komende 
carnavalsjaar zou gaan bepalen bleek eind november. Het 
tweede referendum. Weer werd het hele Beekse volk om 
haar ongezouten mening gevraagd tijdens de prinsentoto. 
De senaat der Cavalieren werd opgetrommeld om huis aan 
huis de stemformulieren op te halen. Dat Noud van Hecke 
en Rep de Reporter (deze keer in de hoedanigheid van 
Paul de Wijze) al enige ervaring hadden met het 
binnenhalen van dergelijke formulieren bleek aan hun 
fanatisme en drang naar democratie, wanneer zij bij de 
mensen aan de deur stonden.  

 
Het geslaagde boerenbruiloftsfeest zal tijdens de Carnaval van 2015 in De Heksenketel van 
de gemeente Berg en Dal (waarmee direct het laatste referendum behandeld is) nog eens 
dunnetjes overgedaan worden. Ambtenaar Noud kwam deze keer als Prins uit de hoge 
hoed! Namens de boerenbruiloftcommissie, bijgestaan door adjudant Jürgen en aan de 
andere kant vergezeld door ceremoniemeester Jan Julius. Dat wij met ons boerenfeestje zo 
bepalend zouden worden voor de Carnaval in 2015 hadden ook wij niet durven dromen. 
Echter, dat ze dit clubje mensen weer bij elkaar gezet hebben is logisch, want ze hebben er 
die dag een geweldig feest van gemaakt! Hierin overigens bijgestaan door Vincent en Claas, 
dus ook jullie bedankt jongens!   
 

Bij deze willen wij nogmaals iedereen bedanken voor deze geweldige dag!  
Freek en Marieke 
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Boerenbruiloft 2015 
 
 
 
 
 
Beste Boeren en Boerinnen, 
  
Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig boerenbruidspaar voor te stellen. 
Onze eigen Peter en zijn lieftallige en schone verloofde Maartje zullen dit jaar in de onecht 
worden verbonden. Beiden zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en gezellige festiviteiten die 
ons dorpje rijk is. 
 
Peter komt oorspronkelijk uit de grote stad, maar is al jaren geleden met zijn familie in Beek 
neergestreken. Hij heeft zelfs nog even in Leuth doorgebracht. Nou dan ben je toch wel snel 
van die stadse trekken af. Nee, onze Peter is iemand die het boerenleven gegoten zit. Als je 
deze man voorbij ziet lopen, dan denk je gelijk: Dat is nou nog eens een echte boer.  
 
Als hij thuis zijn akkers niet bewerkt, is hij veel te vinden in het verenigingsleven van Beek. 
BVC, BUB en Cavalieren worden regelmatig verrijkt met zijn aanwezigheid en ondersteuning. 
Graag gaat dit samen met een gezellig drankje. En of dit een Amstel uit blik, een mooie oude 
Rutte of een krachtige Pomerol is, maakt voor de pret niet uit. Hij heeft dan ook al menigmaal 
het licht uitgedaan. 
 
Ook brengt onze Peter al vele jaren door met zijn geliefde Maartje.  Dat zij de bedstede niet 
alleen gebruiken om te slapen, blijkt wel uit de vier kinderen die zij in de loop der jaren hebben 
voortgebracht. 
 
Maartje is er een van “de Witt” met dubbel T. Een familie die al vele generaties haar sporen in 
het dorp heeft nagelaten. Maartje is een echte spruit van deze familie. Of het nu in ons 
dorpscafé was of in de grote stad, in menige lamp heeft zij gehangen. 
 
Als zij thuis de kinderen, kippen en ander kleinvee niet verzorgt, brengt zij haar vrije tijd door 
met o.a. de jeugdcarnaval van de Biezenkamp en de begeleiding van onze Goed Heiligman. 
 

Beiden hebben ook nog eenzelfde bijverdienste 
naast de boerderij. Want als ze geen koeien 
melken, dan melken ze wel wat huisjes. Dit is een 
boerenstel dat zeker niet de hele dag liggend in de 
hooizolder doorbrengt. 
  
Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en 
vooral zeer gezellige dag. Op zaterdag 7 februari 
a.s. zullen zij met een bonte stoet aan familie, 
vrienden en vriendinnen vertrekken richting de 
boerenschuur van 't Spijker. 

  
Daar worden zij hartelijk welkom geheten door onze ambtenaar van de burgerlijke stand Willie's 
d’n Wasboas. Ja mensen, terug van weggeweest onze eigen Willie. Over waar hij de afgelopen 
jaren is geweest, gaan de wildste geruchten. De een verhaalt over een losbandig leven met 
veel drank en wijverij. De ander over een Zen-retraite in het verre oosten. Mogelijk dat hij zelf 
een tipje van de sluier oplicht. Wel is bekend dat Willie een paar jaar geleden weer prachtige 
anekdotes heeft gezaaid. De afgelopen jaren de gewassen der inspiratie verzorgd en 
gekoesterd. En dit jaar is het weer tijd om te oogsten. 
 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Ondersteund door Gerard de Boer(enkapel), zal Willie 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 tijd 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 7 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 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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In Memoriam 
Henk de Witt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk is geboren in 1941. Hij was het negende kind van een gezin dat zou uitgroeien tot 
veertien kinderen. Het dorp Beek stond bij Henk in een hoog aanzien, evenals de 
carnavalsvereniging "De Cavalieren", waarin hij als actief senator zijn taak met verve vervulde. 
   
In het jubileumjaar 1994 werd Henk tot Prins der Cavalieren benoemd. Hij kon beschikken over 
twee tijdig ingewerkte senatoren, Mathijn Arts en Mario de Witt, die hij aanstelde als zijn 
Adjudanten. Bij de lancering in de Vluchtheuvel werd de Heksenketel (gemaakt door Peter 
Arts) tot leven gebracht door de fraaie heksen Truus, Pauline, Maartje en Wanda, onder 
aanvoering van heks Erna. Een prachtige lancering die garant stond voor een fijne Carnaval, 
waarin hij de actieve medewerkers niet uit het oog verloor en hen als dank mooie aandenkens 
schonk. 
 
Na zijn prinsschap maakte Henk deel uit van allerlei commissies, waaronder het He-La-Ho en 
de Boerenbruiloft. Henk bleef multi-functioneel. Zo was hij tijdens de zittingen ober, met 
aandacht voor de omzet. Tevens was hij een trouwe ondersteuner van de snertactie en ook 
schuwde hij het werk in de opruimploeg niet. In vergaderingen was hij kritisch, maar altijd 
opbouwend in zijn commentaar. 
 
Zolang zijn gezondheid het toeliet bezocht Henk de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Oud-Prinsen. 
 
Een groot carnavallist is aan Henk verloren gegaan.  
Ons medeleven gaat uit naar Truus, kinderen en kleinkinderen. 
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