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gedacht. Tijdens het verven krijg je weer duren altijd langer dan vooraf gedacht. Tijdens het 
verven krijg je weer nieuwe ideeën van dingen die ook leuk zouden zijn en eigenlijk nog wel 
gerealiseerd kunnen worden.  Dat wordt dan ook gedaan, alles wordt gegeven om in de prijzen 
te kunnen vallen tijdens de Rozen-Maôndag. Op zaterdag werd traditiegetrouw de heks 
gehesen, waarna een aantal leden naar Ebbers vertrokken om nu dan ècht de laatste hand aan 
de wagen te leggen, het spannendste moment moest toen nog komen. Het was namelijk 
afwachten of de grote bakkerspop voorop op onze wagen niet te hoog was en dus wel onder 
de schuur uit kon komen; zoals te zien op de foto’s is de pop er heel onderuit gekomen. Pffoe 
dat was een opluchting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig net voor aanvang van de optocht arriveerde er een aggregaat dat de boel weer op 
spanning kon brengen. Wanneer de optocht even stil viel, werd de band bijgepompt. Na de 
optocht ging het feest verder in het Burgerhaus, waar om 18.00 u de taxi weer richting de 
Heksenketel vertrok. Moe maar voldaan van een super dag zijn de meesten toen, denk ik, hun 
bed ingedoken om de volgende dag weer te verzamelen bij Ebbers. Daar werd gezorgd voor 
heerlijke tosties met koffie en thee. De Rozen-Maôndag is toch wel DE carnavalsdag, als je het 
mij vraagt! Heel Beek stroomt vol met gezellige mensen en die mensen worden tijdens de 
optocht alleen nog maar gezelliger! Vol trots reden we met onze wagen door Beek heen. 
Helemaal happy waren wij toen we tijdens de prijsuitreiking de 2e prijs mochten ophalen.  

 
Voor de dyhards was er dinsdag nog de kroegentocht, en om 00.00 werd er traditiegetrouw 
afgesloten met het verbranden van de heks, in de fik gestoken door de Prins. Ook hier was nog 
een aantal 'Mag Door de Beugelleden' bij aanwezig. Tot slot nog even één of (vooruit  twee) 
drankje(s) en dan is de Carnaval toch echt voorbij… 

 
Via deze weg willen wij van 'Mag Door de Beugel' nogmaals  manege Ebbers heel erg hartelijk 
bedanken voor hun gastvrijheid. Wij vonden het super fijn dat we bij jullie droog konden 
bouwen aan onze wagen en dat we zelfs regelmatig werden voorzien van warme koffie en 
thee! 
Wij kunnen haast niet wachten op de komende Carnaval, en hopen op een net zo succesvolle, 
gekke, gezellige Carnaval als afgelopen jaar. Alaaf! 

 
Namens 'Mag door de Beugel', 
Laura Frieling 
 
 

Het carnavalsweekend begint in de Heksenketel 
natuurlijk al op donderdag met het foute feest in 
Sous. Vorig jaar met als thema cowboys en 
cowgirls. Ook hier was 'Mag Door de Beugel' goed 
vertegenwoordigd en hebben we het startsein aan 'n 
heel gezellige Carnaval gegeven.  
 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan alle kleine 
maar heel belangrijke details van de wagen. En ook 
die puntjes op de i duren altijd langer dan vooraf  
 

Zaterdagavond was het erg gezellig in de 
feesttent. Er was goede muziek en de 
sfeer was om van te genieten.  
 
Des te moeilijker was het voor een aantal 
van ons om de volgende morgen weer op 
tijd paraat te zijn voor de optocht in 
Kranenburg. Ook dit ging niet zonder slag 
of stoot, we hadden namelijk een lekke 
band. 
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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
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BeekDeGekstuh 
Voor de laatste keer… 
 
 

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat onze vriendengroep langzaam ook een vereniging werd. 
Nou, ja geen echte vereniging weliswaar. Geen vereniging met incompetente 
penningmeesters, een analfabetische ledenadministratie en een tekort aan vrijwilligers zoals je 
vaak ziet in een klein provinciedorpje. Zelfs geen vereniging met commissies en een wekelijks 
of dagelijks bestuur, afhankelijk van hoe vaak ze elkaar in de kroeg tegenkomen. Nee, meer 
een matig georganiseerde vriendengroep enkel verenigd door het dragen van dezelfde 
goedkoop bedrukte shirts. Maar het voelde toch alsof we als groep iets meer voorstelde dan 
daarvoor. Alsof we niet meer gezien zouden worden als Redbull-drinkende hangjongeren van 
het paard bij de supermarkt, maar langzaam volwaardig lid waren geworden van de Beekse 
dorpselite. Nou, ja ik noem het elite omdat ik het juiste woord niet precies kan bedenken, maar 
dat is natuurlijk niet helemaal de juiste benaming voor een groep dorpelingen die moedwillig 
ieder evenement aangrijpen om even thuis weg te zijn om zo, naar eigen zeggen, het dorp 
levend te houden. Niet geheel toevallig dat er ook altijd alcohol geschonken wordt. 

Wat precies onze drijfveer was om een carnavalsclub te beginnen, weet ik eigenlijk niet meer. 
Ik neem aan dat we niet gedacht hebben dat we dan meer aandacht zouden krijgen van de 
vrouwen. Ik kan me niet voorstellen dat er tijdens de Rozen-Maôndag ook maar een vrouw 
langs de kant naar onze groep op de wagen keek en met een vriendin een gesprek had als: 
"Mooi hè!" - "Wat?...die wagen..?" - "Nee joh, niet die lelijk geschilderde 2e hands planken op 
die beschimmelde hooikar met die 4 lekke banden! Ik heb het over die jongens die erop staan." 
"Ik zou niet kunnen kiezen joh...hè, hè dan!" 

Nee, dat zal wel nooit gezegd zijn. Tenminste niet in Beek. 's Zaterdags bij de optocht in 
Millingen wel. Absoluut. Bij het voorbij rijden van onze Beekse wagen door de middeleeuwse 
straten konden de vrouwen voor het eerst verwoorden wat het verschil tussen mannen en vee 
is. Omdat ze het eindelijk met eigen ogen gezien hadden. Dat waren ze daar natuurlijk niet 
gewend. Sommigen hebben er zelfs gewoon eentje uitgekozen en zijn na de eerste optocht 
gelijk mee naar Beek gereden en nooit meer teruggegaan. 

Maar we hadden inderdaad niet altijd de mooiste wagen. We zijn simpelweg te hoog opgeleid 
om met de handen te werken en iets moois te bouwen. Sommige jaren, als we tijdens de 
bouwperiode nog steeds het schaamrood op de kaken hadden staan van de Braziliaanse 
krottenwijk op wielen die we de Carnaval daarvoor gebouwd hadden, dan kochten we gewoon 
een oogverblindende praalwagen, die behalve veiligheidsmaatregelen van alles voorzien was. 
Maar we reden ieder jaar weer mee, soms zelfs een extra rondje omdat het bier nog niet op 
was. 

De Rozen-Maôndag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij ver van te voren altijd erg 
naar uitkeken. Een evenement dat voor ons vergelijkbaar is met de Sinterklaasintocht. De 
organisatie hiervan was ieder jaar weer een groot avontuur waarbij er altijd wel iets mis ging 
waardoor het hele feest niet door dreigde te gaan. Mede door het onbewust tijdelijk uitzetten 
van gezond verstand, het gefeest van de dagen ervoor en de grote groepsverantwoordelijkheid 
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Kroegentocht 
 
 
 
 

 
Op 9 februari 2016 staat de Beekste kroegentocht van het carnavalsjaar 2015-2016 weer als 
afsluiter op het programma. De kroegentocht zal in tegenstelling tot voorgaande jaren in een 
nieuw jasje gestoken worden. Wat dit precies inhoudt, houden wij natuurlijk nog even voor 
onszelf, maar kom en laat je verrassen!  

Zet alvast de volgende gegevens in je agenda en dan volgt de rest vanzelf. 

De start van de kroegentocht is om 16.00 uur !! bij De Musschenberg, Rijksstraatweg 154. 
Trek iets gezelligs aan en we maken er wederom een fantastische dag van.  

Daarnaast is de heksverbranding niet om 00.00 u maar om 23.11 u, lees Elf over Elf!, zodat 
we met z’n allen het mooie carnavalsjaar kunnen afsluiten met Prins Jürgen de Bonenteller met 
zijn kabinet en gevolg.  

Wij zien elkaar graag op 9 februari. Tot dan en een driewerf Alaaf!! 

De Kroegentochtcommissie.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0lovyzuzJAhWBdA8KHcFECesQjRwIBw&url=http://rgbfest.nl/&psig=AFQjCNFNmw0vA6H8yW3AZHbkH2QWEhT9Rw&ust=1450775634607521
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waardoor er meestal niemand echt ergens verantwoordelijk voor was, slaagden we er ieder jaar 
weer in om vlak voor de start van de optocht in de problemen te komen. Ieder jaar hebben we 
ons afgevraagd of er nog wel problemen konden ontstaan die we voorgaande jaren nog niet 
gehad hadden. En net als bij de intocht van de goedheiligman kwamen we toch steeds met iets 
nieuws. Aggregaten die niet wilden starten, lekke banden, wagens die te groot waren gebouwd 
om de stal uit te kunnen rijden, lege batterijen van mp3 spelers voor de muziek omdat we al 
veel te vroeg begonnen waren met feesten, bier dat was veranderd in slush-puppies omdat het 
drie koude winternachten op de wagen had gestaan, motoren met opstartproblemen, 
bestuursleden met opstartproblemen en ga zo maar door.  

Pak even pen en papier, zoek een rustige ruimte om na te denken, neem nog even wat te 
drinken en ga in 10 minuten tijd zoveel mogelijk problemen bedenken en opschrijven die voor 
zouden kunnen komen bij het deelnemen aan de Rozen-Maôndagoptocht. Ook de problemen 
waarvan je denkt "Nee joh…nee dat zal wel niet gebeuren" of "Nou…zo dom zullen ze niet zijn" 
of "Nee….ik denk niet dat ze….zouden ze echt?....nee dat is het eerste waar je aan denkt 
toch?" of zelfs "Dat is te belachelijk….het is geen tekenfilm…dit kan niet mis gaan." Toch 
opschrijven. Wij kunnen jullie garanderen dat alles wat op je lijstje staat in de afgelopen jaren 
minimaal een keer mis is gegaan bij onze carnavalsgroep. 

Mocht je trouwens nog wat meer tijd over hebben, pak dan nog een keer je lijstje bij de hand en 
geef jezelf nog een extra kwartiertje om het lijstje verder aan te vullen. Daarna pak je de auto 
en rijd je naar de Groesbeekse tehuizen. Bespreek het met 3 willekeurige bewoners en noteer 
de mogelijke knelpunten die zij kunnen bedenken zonder ze daarbij tegen te spreken. Als je dat 
gedaan hebt en je laat je vrouw er nog even naar kijken dan heb je sowieso 75% van de 
problemen te pakken die de Cavalieren de afgelopen 55 jaar hebben gehad met de organisatie 
van de optocht. 

 

Maar het is mooi geweest. We hebben als carnavalsgroep ieder jaar weer veel plezier gehad 
en het heeft prachtige verhalen opgeleverd die nog vaak verteld zullen worden, maar we 
houden er nu echt mee op. Carnaval zal zeker nog flink gevierd gaan worden door ons, maar 
met de optochten, de beschamende optredens en met het gratis naar binnen lopen bij de 
pronkzitting is het nu echt afgelopen. Komt ook goed uit want de meesten zijn hun 
BeekDeGekstuh blouse al tijden kwijt.  

 

Bij deze willen we de Cavalieren bedanken voor de ontzettend leuke Carnavalstijden die wij, 
als BeekDeGekstuh, met hen hebben gekend en al hetgeen zij de afgelopen jaren hebben 
georganiseerd. En natuurlijk gefeliciteerd met het 55-jarig bestaan! 
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De Gulle lach 
 
 
 

 
U zult het misschien niet geloven - ik kan het zelf bijna niet geloven - maar toen ik kind was, 
bestond er geen carnaval in Beek. Toegegeven, dat was nog in het Jurrasic Parc-tijdperk 
ofschoon het ook nog pas 55 jaar geleden is. Want de Cavalieren bestaan 55 jaar - van harte 
proficiat nog - en met deze club is het allemaal begonnen.  Alhoewel, ooit, in een nog grijzer 
verleden schijnen Nijmeegs studenten  onder de naam De Cavalieren carnaval gevierd te 
hebben in de Musschenberg, maar dat betrof een tamelijk elitaire club waar hooguit een enkele 
inwoner van Beek bij zat. Ze hebben wel de pers gehaald, omdat hun gedrag niet door de 
beugel kon.  De Cavalieren en wellicht ook Mag door de Beugel hebben later hun naam 
hieraan ontleend. 

Maar even terug naar het ontstaan van De Cavalieren. Voor mij als kind betekende dat dat er 
voor de eerste keer een carnavalsoptocht gehouden werd. Wij oefenden daarvoor met een 
paar kinderen uit de buurt in de Elze en op school mochten we in eens een keer verkleed 
komen.  Aan de optocht namen enkele tientallen mensen deel: de prins reed in een lelijke eend 
voorop en van praalwagens hadden we nog nooit gehoord. 

Prins Jurgen was toen nog niet geboren, de adjudanten  John en Joost evenmin en de pages 
Ilse en Lotte al helemaal niet natuurlijk. Over president Marcel Peters twijfel ik, want die ziet er 
jonger uit dan hij is. 

 Dat Beek een dorp van geboren lolbroeken is, bleek al snel. De Cavalieren groeiden en 
bloeiden en de gulle lach deed zijn intrede in het dorp. Niet dat er daarvoor niet gelachen werd, 
maar het bleef doorgaans bij een zuinig lachje. Een beetje als een wasboer die kiespijn heeft. 
Je moest wel met een hele sterke mop voor de dag komen, wilden de mondhoeken krullen. 

Dat is veranderd. Ik wil u even wijzen op de bijzonder gulle lach van Eric Kurstjens. Begrijpelijk, 
want het bestuur van De Cavalieren bestaat uit zeven leden en ze zijn allemaal wat behalve 
Eric. Die is alleen maar bestuurslid. Maar ja, als je dan ziet dat Peter Bijl vice-voorzitter is,  Roy 
van Driel vice-secretaris en Adri Bos vice-penningmeester dan snap ik dat Eric om al dat vice-
gedoe een beetje gul moet lachen, maar dat terzijde. 

 Prins Jurgen op de Camp is natuurlijk een lolbroek eerste klas. Het schijn dat Jurgen in een 
grijs verleden wel eens de woorden dipje en wipje met elkaar heeft verward, maar dat zal hem 
dit carnaval gezien zijn motto 'Pas op je tellen, met carnaval is niemand te voorspellen' niet 
gebeuren.  

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb er zin an. 

 

Thed Maas    

 



 

 
79 

 



 

 
80 

 



 

 
81 

 



 

 
82 

 



 

 
83 

 



 

 
84 

 

 


	D&G – Esprit – Dutz – Ray Ban – Le Tanneur – Michael Kors – Carter Bond – Zen Barcelona – Just Cavalli – Serengeti – T-Charge – i.scription – Ana Hickmann – Lacoste – You’s – John Galliano – Hugo Boss – Trussardi – Zeiss – Inface – Polaroid – Replay –...
	Schellingshof 5 6573 DK  BEEK  Tel: (024) 684 31 05 www.laveroptiek.nl  OPENINGSTIJDEN LaVér Optiek Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag        10.00 tot 17.30 uur Zaterdag van                   10.00 tot 17.00 uur
	Oogmetingen – Contactlenzen – Monturen – Glazen – Zonnebrillen – I.Scription

