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De Jeugdraad 
 
 
 
 
Afgelopen Carnaval werden de Jeugdprins en zijn pages voor het eerst vergezeld door een 
Jeugdraad. Met hun rode capes en steken zagen zij er prachtig uit. Op zaterdagochtend 
kwamen alle jongens en meisjes van de raad, met hun ouders, bij elkaar in Sous les Eglises. 
Hier werden de capes en steken uitgedeeld. Het enthousiasme spatte er direct vanaf. Gelukkig 
maar, want er stond hen een vol programma te wachten die dag!  
 
In polonaise liepen ze met de grote en kleine Prins naar de fontein bij het Bleekstertje voor het 
Hekshijsen. Daarna volgde een klim omhoog naar de Duufelshemel. Iedereen had er veel schik 
bij de kindermiddag van de Berggeiten. Weer terug in de Heksenketel ging het feest tot ’s 
avonds laat door tijdens de Pronkzitting in de tent. Gelukkig konden ze de volgende dag 
uitslapen….  
 
‘s Zondags was het natuurlijk de dag van onze kindermiddag. Het was een mooi gezicht die 
lange tafel bij het podium, met in het midden Jeugdprins Luca op het Witte Paard en zijn pages 
Meike en Sannah en daarnaast alle leden van de Jeugdraad. 
 
‘s Maandags, de laatste dag voor de raad, was voor de meesten ook het hoogtepunt. Helaas 
werd de Rozen-Maôndagoptocht afgelast in verband met het slechte weer. Voor velen was dit 
een grote teleurstelling; gelukkig is de optocht alsnog doorgegaan in maart. Tijdens deze 
optocht heeft zelfs de grote Prins nog meegereden op de wagen van de Jeugdraad. Er werd 
vol overgave gezwaaid en met snoep gestrooid.  
 
Wij vroegen Juul Bijl hoe het was om in de allereerste Jeugdraad te mogen zitten:  
“Het was heel erg gezellig om in de Jeugdraad te zitten. Het was het eerste jaar en we waren 
met een hele leuke grote groep. Ik vond de Pronkzitting en op de wagen zitten het allerleukst. 
De optocht was een maand later, dus nog een extra feestdag. We hadden een super koele 
lange oranje Eend, waar we heel veel snoep vanaf mochten gooien.” 
 
Een mooie aanvulling voor de Beekse Carnaval. Dit jaar komt er zeker weer een Jeugdraad! 
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Herendansgarde  
der Beekse Heerlijckheden 
De totstandkoming in 2016!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar liepen we dan, Paul de Wijze en ondergetekende, richting de Musschenberg om deel te 
nemen aan de kroegentocht 2016. Toch maar weer meedoen, want ook de kroegentocht moet 
blijven! Ik nuilde wat over het programma van de pronkzitting, die weer bitter was 
tegengevallen! Paul natuurlijk relativerend, want Paul hoort bij de weinigen die zich daarvoor 
altijd enorm inzetten! 
Ik zei daarop: “Vandaag ga ik beginnen.” “Waarmee?” zei Paul. “Met de herengarde” was mijn 
antwoord. 
 
Een jaar of zes geleden heeft  er een herengarde uit Venlo bij ons opgetreden en dit was zo'n 
succes, dat toen iedereen het erover eens was... Dit moeten wij ook gaan doen! Maar dus... 
gebeurde er helemaal niks! Al die jaren is het toch in mijn hoofd blijven hangen en nu dacht ik: 
“Klaar ermee, ik ga het gewoon regelen!” Bij de Mus meteen een lijstje gemaakt van eventuele 
kandidaten. Paul en ik bovenaan. In ons quizzgroepje zat Peter Bijl, hup ook erbij en tegen het 
einde van de kroegentocht telde de garde 13 heren! Prima resultaat! 
 
Heinz en Vincent moesten eerst door de dansballotagecommissie. Wat pasjes voordoen en 
een stukje marcheren, dankzij het alcoholgehalte dat er al in zat, ging het perfect!! Ook mede 
dankzij de andere kwaliteiten mochten ze toch meedoen! Een paar weken later organiseerden 
we al de oprichtingsvergadering bij Sous.  
Gelukt! Wij waren een garde in oprichting! Na nog wat af- en aanmeldingen, en een paar 
bijeenkomsten bij Sous, discussies over een rode jas of een paprika-jas, de broeken, de 
gamaschen, de hoeden, en niet te vergeten, de geografie, waren we met een totaal van 17 
heren! Niet allemaal Cavalieren  maar ook wat gezellige prominente mannen uit het dorp! 
 

                        

 

 

                              

  

Foto : Marcel Vink 
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren
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Paul vond zijn zus bereid om ons op te leiden tot volleerde dansers! Het moet een hele klus 
voor haar zijn geweest, om ons alleen al in de maat te leren lopen! Wat kan ze goed op haar 
vingers fluiten!! Onze geweldige juf: Desiree de Wijze! Maar ze heeft het zowaar ‘gemeistert’. 
Respect!! 

Onze eerste repetitie was begin juni want 
ons doel was om de 11e van de 11e ons 
eerste optreden te volbrengen! Dus, op tijd 
beginnen!  Je kunt je voorstellen dat de 
eerste repetitie hilarisch was; 17 kerels een 
dansje leren! Nadat we in de zomer nog 2 
keer geoefend hadden, gingen we in 
september los! Iedere week oefenen in  het 
Kulturhus, met een welverdiend biertje na 
afloop en natuurlijk de dingen nog eens 

bespreken! Is wel eens erg laat geworden, maar er groeide een heuse mannenband in ons 
herenclubje. We dansten steeds beter en dankzij Erik Kurstjens liep het met de kostuums ook 
vlekkeloos! Klein zenuwpuntje de rode jassen zaten in een zeecontainer ergens tussen China 
en Rotterdam! Daar hadden we toch wel ‘pien in de buuk’ van. Maar gelukkig konden we ze de 
woensdag vóór het optreden ophalen, pfff. Na een paar passessies, de conclusie: we zagen er 
puik uit!! 
Na de generale repetitie op de 12e november was het uur van de waarheid aangebroken! Na 
een Yell in de kleedkamer (moest van de juf) ging het nu echt gebeuren! We marcheerden  met 
gezonde spanning de donkere zaal in! We gingen helemaal los, de Herendansgarde der 
Beekse Heerlijckheden!  

Het was geweldig!  Het  publiek  joelde  en  floot  en  
we dansten  als  volleerde  gardisten!   We  stonden  
er zoals  het  de  bedoeling  was en we genoten met  
volle teugen!  Inmiddels  zetten  we  in  de  regio  de  
boel   op  z'n   kop  en   we  zijn   al  uitgenodigd  in  
Keulen! We gaan dus internationaal!  Wie  weet  wat  
er nog allemaal komen gaat? Ik hoop nog heel veel! 
 
Een trotse Cees Hendriks.   
 

  

Foto : Marcel Vink 

Foto : Marcel Vink 

Foto : Marcel Vink 
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Boerenbruidspaar 2016 
Dory en Peter Braam 
Beste boeren, boerinnen en buitenlui, 

 

Toen we werden gevraagd om boerenbruidspaar 2016 te worden wilden we daar oftewel Dory, 
toch wel even over nadenken. Ik was meteen enthousiast, ik was namelijk 11 jaar geleden 
Jubileumprins en aangezien er nu weer een jubileum gevierd werd was het voor mij niet zo 
moeilijk om deze eer aan te nemen. 
 
Dus  besloten wij om deze uitdaging aan te gaan en daar hebben we geen moment spijt van 
gehad. Wat moet er allemaal gedaan worden en waar moet je allemaal aan denken. Dan is het 
in ieder geval goed dat er een commissie is, Claas en Jürgen, die je met raad en daad bijstaan. 
Zij waren heel duidelijk, foto's maken en een kaart. Daarna een lijst met mensen die we heel 
graag aan het hof zouden willen. We besloten om het pas openbaar te maken d.m.v. de 
uitnodiging. 

Dus wij gingen foto’s maken voor de kaart. Dit was 
op een zondag in oktober onder een stralende zon.  
We hadden een locatie gevonden bij Zeger en 
Marijtje Stappershoef op de boerderij. Wij in overall 
en laarzen en Ted, de buurman, zou foto's maken. 
De fotosessie was heel erg leuk om te doen. We 
hebben ontzettend veel plezier gehad. “Marijtje, 
Zeger en Ted hartelijk dank voor alle moeite en 
plezier tijdens deze dag.” 
Mischa heeft toen de foto’s  in en op de kaart 

verwerkt en er een erg mooie uitnodiging van gemaakt. “Mischa keigoed gedaan.” 
 
De kaart was inmiddels af en onderwijl hebben we ceremoniemeesters gezocht en gevonden. 
René van het Erve en Peter Bijl hebben de dag in goede banen geleid en Claas zorgde voor de 
financiën. 
“Heren, hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons geregeld hebben.” 
De uitnodigingen werden verstuurd, waar we ontzettend leuke reacties op hebben gehad. De 
ambtenaar voor het onechte huwelijk was ook bekend: Noud. 
Aangezien Noud ook in de programmacommissie zit was het dus oppassen met alles wat je 
zegt. 
In december zijn we ook nog een avond met het hof samen geweest om alles door te nemen 
wat er die dag allemaal stond te gebeuren. Wij als bruidspaar kwamen niet aan het woord want 
dat is voor de ceremoniemeesters. 
Dory was erg druk met het bedenken van een dankjewel cadeautje. Allerlei varianten zijn de 
revue gepasseerd. Kleding moest er ook nog komen, naar Venlo om daar een outfit te passen 
en te kopen; ook dat was weer een leuke dag. 
Op naar de ambtenaar om ons te laten onderwerpen aan een kruisverhoor. Hij moest natuurlijk 
het een en ander weten van bruid en bruidegom.   
 
 

  



 

 
46 

 

  

Prins Niek der Beeksche Jung en 
zijn gevolg een fijne carnaval met 

al uw onderdanen 
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En dan is eindelijk de dag aangebroken van de bruiloft. Opgehaald door Maartje gingen we 
naar Martijn. Daar zou de  hofhouding bij elkaar komen en werden de corsages opgespeld. 
Eerst nog wat foto's maken met de hele hofhouding en aansluitend borrelen bij Martijn. “Martijn 
bedankt voor je gastvrijheid.” Hierna was het de bedoeling om met de rondgang door het dorp 
te beginnen, maar aangezien het was gaan regenen werd daarvan afgezien. De bruid vond dat 
helemaal niet erg. Nou, dan nog maar een borrel en dan op naar Spijker voor de 
huwelijksvoltrekking. 
 
Nadat alle gasten waren aangeschoven kwam ambtenaar Noud op zijn geheel eigen wijze de 
zaal binnen. En met een verrassende act buitenshuis. REP was weer terug, en hoe. Op zijn 
onnavolgbare ‘wijze’ was hij op zoek naar de bruid, wat niet geheel zonder gevaar was, maar 
zoals REP is, hij laat zich door niemand uit het veld slaan. REP doorstond de aardschokken, 
die soms behoorlijk heftig waren. 
 
Dory was toen nog niet aanwezig, want zij was op het toilet. (Had Noud dit vooraf geregeld met 
de bruid?) Niemand zal dit weten, maar dat hij op weergaloze wijze deze huwelijksvoltrekking 
heeft gedaan staat buiten kijf. Het was nu tijd voor de ringen. Rens en Hyke kwamen ze 
brengen en waren tevens getuigen van het huwelijk van oma en opa. “Noud wat hebben wij 
ontzettend van jouw verhaal genoten. En zeker niet te vergeten Patrick Baron met zijn liedjes 
en gitaarspel. Een leuk lied op Walk of life van Dire Straits, de favoriete band van Peter, en het 
dansliedje van bruid en bruidegom, Kingston Town van UB 40. De walk of olijf. Mannen het 
was geweldig.” 
 
Nu werd het tijd voor de boerenmaaltijd, die ook ditmaal weer fantastisch was verzorgd door 
Hotel 't Spijker. “Petra en Rob ook jullie hartelijk bedankt voor een mooie dag, we hebben erg 
genoten van jullie gastvrijheid.” 
Aansluitend is dan de receptie, waar we leuke, verrassende en mooie cadeaus hebben 
gekregen. Niet in de laatste plaats van de hofhouding: “lieve mensen dank, dank, dank en 
nogmaals dank.” 
 
Het weekendje weg hebben we direct verzilverd in april, we kunnen wel zeggen dat het 
fantastisch was. 
 
Tijdens de receptie werden we ook nog verrast door een solodans van Britt Schel, zij is lid van 
Carnavalsvereniging De Deurzakkers uit Ooij. “Lieverd nogmaals dank je wel.” Naderhand 
genieten en lachen we nog bij het kijken naar de DVD en de foto's. “Marcel en Willy bedankt.” 
Wat kunnen we nog meer schrijven dan dit? 
“De boeren hofhouding ontzettend bedankt voor de super gezellige dag. René, Peter en 
Maartje, Claas,  jullie bedankt voor alle goede zorgen voor deze geweldige dag. Noud, Patrick 
en REP, bedankt voor jullie inzet en ontzettend leuke voltrekking. 
 
Martijn, bedankt voor jullie ontvangst en het borrelen. Petra en Rob ook jullie bedankt voor een 
mooie dag en een waanzinnig cadeau. En eenieder bedankt die deze dag tot een super 
gezellige dag hebben gemaakt. Wij wensen Susanne en Barry eenzelfde fantastische dag toe 
zoals wij hebben gehad. Geniet ervan het is gewoon geweldig.” 
 
Dory en Peter 
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