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Ik was nog zó gewaarschuwd: “Geniet ervan, want voordat je het 
weet is het weer voorbij.” Ik wilde daar niets van weten; ik had 
immers het voorrecht te mogen genieten van een lang seizoen. 
Ondanks die wetenschap, vloog de tijd als een raket met 
hulpmotor voorbij. Maar het was mooi! 

Van de - in het grootste geheim uitgevoerde - voorbereidingen tot 
de onthulling, van de uitjes (lees: uitstapjes) tot de eieren, van de 
jonge biertjes tot de oude borrels, van de busreisjes tot de 
speeches met als absoluut hoogtepunt de Carnaval zelf!  

Een paar kleine anekdotes wil ik jullie zeker niet onthouden: 

 

 

Whatssappgroep 

Vanaf dag 1 werd er een alaaf-appgroep in het leven geroepen. Iedere dag om 11:11 uur 
kwamen er alaafjes voorbij. Het begon bescheiden, alleen met tekst. Maar al gauw werden het 
foto’s. De opnames werden steeds gekker, maffer, creatiever. Elke dag moest er een 
dagwinnaar door mij uitgeroepen worden. Dat werd degene die als eerste exact om 11:11 uur 
met een alaaf op mijn telefoon binnenkwam. Uiteindelijk werd het een competitie wie de 
origineelste foto appte; een alaaf – ondersteboven op één hand staand op de trap- in Sous,  
zittend op het toilet, achter het stuur vanuit een auto, tijdens een spel twister; je kon het zo gek 
niet bedenken! 

 
 
 
 
 
 
Trustfall 

Groesbeek was één van onze vele uitjes. Tijdens één van die avonden vond (onze huidige 
Stoute Prins!) Noud dat hij het vertrouwen van ons in hem maar eens op de proef moest 

stellen. Kennen jullie het spel trustfall? Je laat je dan met de ogen dicht 
achterover vallen, in de volle overtuiging dat degene die achter je staat je 
zal opvangen. Onze president Marcel was daar blijkbaar niet zo mee 
bekend, want toen Noud zich achterover liet vallen deed Marcel 
adequaat een stap achteruit! Gevolg: een gekneusde elleboog, wat 
schaafwonden en een hoop lol. 
 
Natuurlijk moest deze act diezelfde avond meerdere keren geïmiteerd 
worden door onze adjudant Paul. Lachen, gieren brullen dus weer! 

 

 

Mark de Music Maker,  
Oud-Prins der Cavalieren 
“We doen het Piano Piano” 
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Scepter 

Zoals bij de meesten wel bekend, staat er een zware straf (16,2 kg om precies te zijn) op het 
kwijtraken van de scepter. Nu gaat dat niet heel eenvoudig, want die zit met een strak sluitend 
kettinkje om je pols vast. En tóch is het me gelukt!  

Wat doe je tijdens een lopend buffet? Juist ja, dan 
leg je je scepter op tafel, want de pages en 
adjudanten letten er immers heel goed op! 
Nietsvermoedend meld ik mij even later met het 
kabinet bij het volgende feestje (Berg en Dal), 
waarop Peter Bijl mij vraagt waar mijn scepter is. Ik 
zeg: “ nou gewoon, waar die hoort, kijk 
ma…………”. En ik toonde tot mijn grote schrik een 
“kale” pols. Nou, dat heb ik geweten. Al gauw kreeg 
ik via whatsapp (waar zouden we zijn zonder social 
media?) een veelvoud foto’s te zien met zo’n beetje 

alle aanwezigen van die avond, ludiek poserend met mijn scepter. Om de gemoederen tot 
bedaren te brengen, heb ik daags daarna mijn plicht vervuld….. 
 
Staatsieportret 

Een jarenlang oude traditie is het fotohangen. We zouden eerst naar de receptie in Millingen 
gaan, om vervolgens mijn staatsieportret te gaan hangen bij café Sous les Eglises. Keurig alles 
mee in een plastic zak; speech, fles wijn, portret. Een belangrijke taak van mijn adjudanten 
kwam hier om de hoek kijken: ervoor zorgen dat niets kwijtraakt en alles weer mee de bus in 
gaat. Eenmaal weer in de bus zittend, vraag ik aan JW waar mijn fotolijstje is. “Oh eh… binnen, 
ik zal het wel even halen”. Na een kwartier zoeken moesten mijn adjudanten helaas 
concluderen dat de plastic zak –inclusief foto- niet meer in de zaal aanwezig was. Dagen later 
bleek deze via de kofferbak van de auto van het kabinet uit Berg en Dal ontvreemd te zijn!  

Tijdens mijn afscheidsspeech op 8 november jl. heb ik uitgebreid alle verenigingen en 
betrokkenen bedankt die bijgedragen hebben om mijn prinsenjaar tot dit fantastische feest te 
maken. Ik kan en wíl er niet omheen om er een aantal nogmaals specifiek te noemen: 

 
Mijn vrouw Annemiek alias Tina Turner; zij was na mij de 
eerste enthousiasteling die volledig achter de beslissing 
stond om het prinsschap voor een jaar aan te gaan, 
realiserend welke consequenties hieraan zouden komen te 
hangen. Ze was een fantastische gastvrouw die er altijd 
maar voor zorgde dat de hapjes en drankjes vooraf aan 
onze uitstapjes klaarstonden en de eieren gebakken 
werden als we (soms midden in de nacht) weer thuis 
kwamen.  

Mijn zeer prettig gestoorde, zúúper adjudanten; Paul en 
Jan Willem, die er altijd maar weer voor zorgden dat de pot 
gevuld bleef en dat de drankjes op tijd aangeleverd werden 
én uiteraard dat er geen spullen zoek raakten (!?!).  
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Mijn lieve pages Daphne en Kiki; ze hielden mijn veren altijd keurig in de plooi en zetten 
regelmatig mijn kraag overeind. Af en toe werden de onderscheidingen weer uit de knoop 
gehaald en mocht ik een keer met ze meerijden in een winkelwagentje! 

President Marcel; hij was degene die altijd 
maar weer zorgde voor een up-to-date 
agenda en hield nauw contact met onze 
chauffeur Wim om elke keer het vervoer van 
ons kabinet geregeld te krijgen. En dat altijd 
met een brede glimlach. 

 

Chauffeur Wim; hij verraste ons al met zijn 
prachtige “busje komt zo” en stond altijd 
klaar om ons van Berg en Dal-centrum naar 
Berg en Dal-noord, -midden of -oost te 
brengen. Daarnaast was hij zeer attent door 
onze tennisvereniging “de Oorsprong”  een 
voorverpakte cake aan te bieden! 

 

“Reserve” adjudant Eric; Eric was onze 
steun en toeverlaat als één van de 
adjudanten verhinderd was. Enthousiast en 
gedreven kon hij als geen ander de 
polonaise inzetten (en héél goed op de 
spullen passen!). 

En last but not least alle lieve familie, vrienden, artiesten, kennissen en Bekenezen; zonder hen 
zou het Carnaval in Beek niet tot dit mooie feest hebben kunnen uitgroeien. 

Ik ben enorm trots en dankbaar dat ik als geboren en getogen Bekenees de scepter mocht 
zwaaien als de laatste Prins van Beek gemeente Ubbergen. Het feest gaat nu verder, 
aangevoerd door mijn opvolger Prins Noud de Stoute.  

Kabinet Noud de Stoute, ik wens jullie een minstens zo fantastisch jaar toe als dat wij hebben 
beleefd. 

 

3x Alaaf! 
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Broederschap der Oud-Prinsen 
 
 

 

Van Stout tot Belegen 

En dan is het weer zover! De Broeders komen tezamen na het “Engelen zingen.” Inderdaad de 
3e Kerstdag is weer een feit!  De Oud-Prinsen memoreren: “Ach alweer een jaar voorbij. Wat 
hebben we gedaan” en nog belangrijker: “wat gaan we doen?” 

Ja geachte lezers dezes, het zijn zij die samen bekijken hoe zij het Beekse Carnaval kunnen 
opleuken tijdens het Heks-hijsen op zaterdag rond 11 uur en bij de Heks-verbranding 
middernacht op dinsdag. Zij, die zorgen dat u allen daar een gratis drankje kunt nuttigen onder 
de bezielende muzikale begeleiding van onze onvolprezen KNA-Galm. Of om met Johan Cruijff 
te spreken:  

Zij, wie zorgen dat u allen daar een gratis drankje kunt nuttigen onder de bezielende muzikale 
begeleiding van onze onvolprezen KNA-Galm.   

En het zijn ook zij, die op de dag der onnozele kinderen bijeenkomen om ook andere 
belangrijke besluiten hierover te nemen. En het zijn ook zij, die soms van ver buiten Beek 
komen om hierover mee te debatteren. 

Ja, zij die destijds als “Prins ooit de zoveelste ” het carnavalsfeest voorgingen in onze óh zo 
schone Heksenketel. Het zijn dan ook “zij” die maar één doel voor ogen hebben:  

“Help de Prins aan de Carnaval van zijn dromen en moge Beek hem met open armen 
verwelkomen. Daarom Prins Noud, hoe u ook met uw Beekse volgelingen omgaat uw 
toekomstige Broeders zeggen eenduidig en kordaat: 

Prins Nouterik , (hè, nou zeg ik 't toch!) Opnieuw: 
Prins Noud, geniet van uw regeringsjaar. 
Tot het eind,  vanaf uw départ. 
Al bent u tegendraads en stout, U Noud, onze Prins! 
Een slechterik bent u  nochtans en geenszins !* 
Binnenkort komen wij u in de “Eregalerij” tegen 
En wordt wat ooit stout was geleidelijk aan BELEGEN." 

Veul plezier ! 

 

 

 

 

 

* zinnetje klopt niet, maar loopt wel lekker. 
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Knippen met of zonder 
afspraak

Nieuwe Holleweg 11
024-6842273
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Oud-President Marcel Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En begrafenissen zijn het zeker niet geweest. Weer een lang seizoen vol met feesten, recepties 
en officiële momenten, samen met Prins Marc de Music Maker, Daphne, Kiki, Jan-Willem, Paul 
en natuurlijk Wim.  Allemaal pro’s die wisten wat het betekende om in het carnavalsgeweld 
voorop te gaan. Zo hevig dat we soms in alle lol ver achterop raakten, maar dat mocht de pret 
niet drukken! Overal heeft men gemerkt dat dit kabinet en de Cavalieren weer waren geweest! 
Hechte kroegbanden werden gesmeed en nieuwe vrienden werden snel gemaakt. Het 
saamhorigheidsgevoel tussen de verenigingen uit het Hoog en het Laag(en daarbuiten) voelde 
als een warme deken. The battle of the speeches tijdens recepties (insiders weten waar ik het 
over heb!) was een waar genot om mee te maken. 

Toen het kabinet tijdens de zitting in november aftrad, was voor mij ook de tijd aangebroken om 
de presidentsteek te verruilen voor de senatorenmuts en de presidentiële scepter over te 
dragen aan mijn opvolger en vriend Réne van het Erve. Als Prins heeft hij al laten zien uit het 
juiste hout gesneden te zijn, dus dit jaar zal het onder zijn aansturing ongetwijfeld ook goed 
komen met het kabinet van Noud de Stoute. Ik zou zeggen, geniet ervan, want het is voorbij 
voordat je het weet. 

Ik wens Noud, Réne, de rest van het kabinet, de Cavalieren en verder iedereen die het Beekse 
Carnaval een warm hart toedraagt, dan ook heel veel plezier en een goed Carnaval 2015 toe. Ik 
zal het niet nalaten om hiervan weer vaak fysiek getuige te zijn, maar heb dit jaar de vrijheid 
genomen om het eens vanaf de zijlijn te doen, zodat ik naar huis toe kan wanneer het lijf 
daarom vraagt. Toch ook wel lekker! 

Oud-president Marcel Peters 

 

Even tijd voor wat anders…. 

Na een aantal jaren als adjudant binnen 
verschillende kabinetten te hebben 
gefunctioneerd en zelf tussendoor ook nog even 
Prins te zijn geweest, werd ik vorig jaar gevraagd 
om president van de Cavalieren te worden. De 
toenmalige chef buitendienst , regelaar van het 
kabinet en goede vriend Peter Braam, hield het 
voor gezien en een vacature was geboren.  

Omdat ik wist dat deze drukke functie wederom 
veel van mijn spaarzame vrije tijd  zou gaan 
opslokken, heb ik na overleg met Christel & kids 
aangegeven dit wel voor één seizoen te willen 
doen.  Je wilt toch wat doen voor de vereniging 
en voelt je natuurlijk ook vereerd als je voor deze 
erefunctie wordt gevraagd. Dus, een druk 
seizoen in het vooruitzicht, maar voorwaar geen 
straf: het zijn tenslotte geen begrafenissen waar 
je naartoe moet, toch? 

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Loet van Sluis 
Benoemd tot erelid   
van de  Cavalieren 
 
 
 
 
 
Tijdens de prinsenproclamatie van 8 november 2014 werd Loet van Sluis uitgenodigd op het 
podium te verschijnen, waar hij door de aftredende Prins Marc de Music Maker als volgt werd 
toegesproken: 
 
"Vanavond willen wij het licht laten schijnen op een prominent lid van onze vereniging. Een kort 
overzicht van zijn carrière is hier wel op zijn plaats. 
 
In het verre verleden werkte Loet in zijn vrije tijd als badmeester bij Bad Wylermeer. 
Toen hij ging werken bij Philips kwam hij zelfs in Tokio terecht. 
 
Voor de Beekse gemeenschap werd hij ook zeer actief. Jarenlang was hij voorzitter van de 
VVV.  Hij schreef boeken over de tram in Beek en over de Sterrenberg. 
Ook was en is hij bestuurslid van Museum Mooi Nederland en Stichting De Thornsche Molen. 
Tevens was hij mede organisator van de beroemde 5x Troeffeesten. 
 
Zeker niet op de laatste plaats komt zijn lidmaatschap bij onze vereniging. 
Hij was onze eerste Prins en wel in 1961-1962!  Ineke de Haard en Marietje Merkus waren zijn 
pages. De adjudanten waren Gerard Berkhout en Harry van Hees. 
De Prins werd toen nog in een wit rokkostuum gehesen, dat ergens gehuurd was. 
De prinsenwagen was een "lelijke eend". 
Het jaar daarop was hij weer Prins en ook de beide pages waren weer van de partij. 
 

Een flinke tijd had het carnavalsleven 
op een lager pitje gestaan, maar in 
1985 was hij er weer. Nu als 
president met als adjudanten Albert 
van Dorst en Louis Orval. Het 
presidentschap heeft hij jarenlang 
ingevuld. Zijn adjudanten waren zijn 
vaste gabber Louis Orval en o.a. Piet 
Groothuijse. 
 
Zijn optredens als "Mien van Roel 
uut den Paddenpoel" waren beroemd 
in Beek en verre omstreken. 
 
Nu wordt het tijd om deze eminente 
persoonlijkheid te eren voor alles wat 
hij voor onze vereniging heeft 
betekend en nog steeds betekent. 
 
Bij deze, Loet, word jij ons erelid." 
 

    
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Prins Noud de Stoute en zijn 
gevolg een fijne carnaval met 

al uw onderdanen 
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Cavanaval 2014 
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Oud Beek 
 
 
 
Omstreeks 1918 werd door de dichter FB het volgende geschreven: 
 
“Het Goddelijk mooie in Beek 
 Dat moakt steene harté week; 
 En slapste spieré worré van iezer 
 En ’t stompste brein, dat wordt hier wiezer. 
 
In het huis Waterstraat 31 woonde in het verre verleden Kaatje Pauwels.  
Een vrouw die zich zelden in het openbaar vertoonde, maar als ze zich met haar witte knipmuts 
naar buiten begaf, zeiden de omwonenden: 
 
“We krijgen mooi weer, want Kaatje staat buiten.” 
 
Haar buurman was Gerritje Arts “de spekreuker”, die spek, ham en worst reukte. Een andere 
bijverdienste was het verzekeringswerk en de premie werd dan ook door hem persoonlijk 
opgehaald. 
 
Dofkolebetje was de vrouwelijke helft van het echtpaar Jansen, dat de woning uit 1739 in de 
Waterstraat, omstreeks 1900 bewoonde. Hij werd Dofke genoemd en zij heette Bet, maar 
omdat ze niet al te helder was werd ze Dofkolebetje genoemd.  
Ze dreven een water- en vuurwinkeltje. Naast dit alles was er ook een snoepblaadje voor de 
jeugd: uitgestalde lekkernijen, niet ver van het petroleumvat. Het snoepgoed bestond uit 
dropveter, suikersteel, zoethout en toverballen. Het had vaak een bijsmaak, maar dat deerde 
de Beekse jeugd niet. 
 
Uit de trommel van Margot van Boldrik. 
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Beste carnavallisten, 
 
Afgelopen Carnaval hebben we op een mooie 
wijze kunnen afsluiten. We hebben namelijk 
de 2de prijs gewonnen in de  Rozen-Maôndag 
in Beek met onze loopgroep!! 
 
In dit stukje willen we even terugblikken op het 
afgelopen carnavalsjaar. 
 
Het bouwseizoen 2013-2014 startte wat traag 
omdat we voor het 2de jaar op rij geen stalling 
hadden voor onze (grote) wagen. Dus de 
keuze werd om wéér een jaar als loopgroep te 
gaan,  geflankeerd met kleine wagentjes. 
Deze zouden dan bij verschillende leden thuis 
in de garage gebouwd gaan worden.  
We begonnen met frisse moed en onze start 
is het “Begin Bouwseizoenfeest”, geheel in 
Oktoberfest style. Onder het genot van 
meerdere drankjes werd er gezellig gepraat 
over de aankomende Carnaval. De avond 
bleek een groot succes te zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk hadden wij op de algemene 
ledenvergadering - wat bestond uit een ontbijt 
bij Sous les Eglises -  al gebrainstormd over 
het thema voor de Carnaval. 
Zo kwam bij ons de volgende carnavalsleuze 
naar voren: ‘Weest Gij STERK, red den 
Beeksche KERCK!’ Waarschijnlijk zal 
iedereen, die de optocht in Beek gezien heeft, 
deze leuze gelezen hebben. 
 
 

 
 
Deze leuze sloeg op het feit dat de kerk in 
Beek met sluiting wordt bedreigd. We hadden 
het ludieke idee opgevat om als misdienaars 
alvast wat inventaris van de kerk te verkopen. 
Het geld wat de spullen opleverde, zo was de 
gedachte, zou de sluiting wellicht kunnen 
voorkomen. Speciaal voor de optocht dit jaar 
hadden we onze vereniging ‘omgedoopt’ tot 
KATHOLIEKE Carnavalsvereniging Mag door 
de Beugel. 
 
Zoals vele bouwers wel zullen weten, zijn er 
altijd veel leuke ideeën om uit te voeren maar is 
de tijd erg beperkt. Met alle goede moed zijn 
we in oktober van start gegaan met het bouwen 
van de wagens in verschillende garages door 
het dorp.Hier konden wij aan de slag gaan met 
het schilderen van de wagens en het maken 
van de misdienaars kleding  voor al onze leden.  
Daarnaast is het geen wagen van CV Mag door 
de Beugel als er niet een mooie pop op staat! 
Zodoende begon men met het maken van een 
mooie Maria, inclusief draagbaar. 
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We wilden, zoals bij een echte processie, 
misdienaars laten lopen met allerlei kerkelijke 
attributen. Zo werden kelken, vlaggen, 
kaarsen en kandelaars meegedragen en zelfs 
het beroemde Lindsenorgel ontbrak niet in de 
rijk gekleurde stoet..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het harde bouwen was er natuurlijk ook 
tussendoor tijd om alvast wat 
carnavalsfeestjes af te gaan. Zo noemen wij 
bijvoorbeeld onze eigen Prinsenproclamatie. 
Deze avond hebben wij met de CV ons van 
onze beste kant proberen te laten zien met 
ons eigen geschreven lied ‘Beugel-style Plop 
Plop Plop’, gebaseerd op het bekende 
nummer Gangnam style.  
We hopen dat u genoten heeft van dit 
muzikale hoogstandje, wij in ieder geval wel! 
Ook dit was weer een top avond, want 
niemand minder dan Marc de Music Maker 
werd onze Prins!!! 
Tussen het bouwen door moest er natuurlijk 
ook nog een leuk idee worden bedacht voor 
de stunt die wij een maand voor de Carnaval 
gedaan hebben in het dorp, passend bij ons 
carnavalsthema. Zoals jullie allemaal in Beek 
hebben gezien, stond er opeens vóór de 
Carnaval bij een aantal belangrijke gebouwen 
een veiling aangekondigd.  
 
Na de stunt is er nog hard doorgewerkt aan de 
wagen(s) zodat deze voor de optocht 's 
zondags in Kranenburg helemaal klaar zou 
zijn. Die ochtend na een erg late, maar 
gezellige avond bij de Pronkzitting, zijn we 
vroeg opgestaan om onszelf op te maken voor 
de optocht. Voor de optocht werd ieder lid 
geschminkt en aangekleed als misdienaar en  
 
 

konden we met goede moed op weg naar 
Kranenburg. Alles ging goed inclusief de super 
gezellige afsluiting in het BurgerHaus. We 
hadden ook zin in de processie op maandag. 
 
En daar stonden we dan 's maandags gereed 
met onze schitterende wagentjes, opgesteld in 
de Rozen-Maôndagoptocht. De wagentjes 
zagen er ´tiptop´ uit. En ook wij waren allemaal 
´tiptop´ uitgedost als misdienaars met allerlei 
kerkelijke attributen om ons heen, een heuse 
processie. We hoopten dit jaar als loopgroep 
ook mee te dingen naar de prijzen. Dat dit 
lastig ging worden, wisten wij ook, de 
concurrentie is groot en wij hadden nog nooit 
meegedaan als LOOP-groep. Maar na afloop 
van de optocht werd door het Rozen-
Maôndagcomité bevestigd dat we een topgroep 
hadden, we waren namelijk 2de geworden! De 
feestvreugde kon niet meer stuk! 
 
Hoewel het GROOT feest was als loopgroep 
afgelopen jaar, doen we dit seizoen weer mee 
met een GROTE wagen. Dat loopt wat 
lekkerder want we hebben namelijk een nieuwe 
bouwplek in Beek! We mogen bij  manege 
Ebbers bouwen. Superfijn! 
 

2013-2014 was een TOP carnavalsjaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met Prins ‘Noud de Stoute’ gaan wij er 
ook dit jaar weer een spetterende Carnaval van 
maken. Wij wensen iedereen dan ook een 
super Carnaval toe! 
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