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Van uw oud-president  
Marcel Peters 
 
De redactie van dit wereldblad benaderde mij enige tijd terug met het verzoek om (wederom) 
een stukje te schrijven als aftredend president van onze mooie vereniging. Tja, dat krijg je als je 
de functie met tussentijdse pauzes vervult................ 
Uiteraard was ik hiertoe bereid en had gemakshalve de tekst uit 2014, waar ik eerder als 
president afscheid nam, kunnen kopiëren, door te zeggen:  

• dat het een fantastisch seizoen is geweest, samen met onze, met rode slip gezegende, 
Oud-Prins Jürgen de Bonenteller, de kersverse, maar zeker supertoffe en nu al ervaren 
pages Ilse en Lotte, de stabiele adjudanten van groot formaat John en Joost en onze 
eigen ‘Max’ Wim; 

• dat het wederom een heel jaar dik, dik feest is geweest om met deze ploeg op stap te 
gaan  én ook weer thuis te komen; 

• dat het ook weer genieten was van alle collega's uit de (verre) regio; 
• dat we het niet hadden gered zonder de fantastische steun van ons thuisfront:  
 first-lady Isabelle, Christel, Birgit, Mariska en alle kids; 
• en dat dit seizoen wederom een waar hoogtepunt was, waar ik met veel plezier op 

terugkijk, 
maar ik wilde er deze keer toch iets anders van maken.  
Ontslag van mijn presidentiële verplichtingen zou per slot van rekening voldoende tijd moeten 
gaan opleveren om ook een mooi stukje proza voor dit blad te produceren. Althans, dat dacht 
ik..... 
Ware het niet dat ik mij dit seizoen verbonden heb aan een clubje, dat ons nieuwe 
prinsenkabinet bij tal van gelegenheden zal vergezellen. Dus dit seizoen niet meer in het 
zwarte pak op stap, maar in een heus gardekostuum, samen met nog een aantal andere 
‘zwaargewichten’ uit onze Beekse Heerlijckheid, voorwaar ook geen straf.......!  
Onze danskunsten zijn inmiddels al tot over de landgrenzen bekend en we krijgen er maar 
geen genoeg van om deze te vertonen. 
Dus tijd over.......vergeet het maar. Vandaar dat ik u voor de ervaringen uit het afgelopen 
seizoen graag verwijs naar de 2e alinea van dit artikel! 
 
De val in het zwarte gat is mij dus bespaard gebleven;  
als oud-president geen (onverwachte) toespraken en geregel meer, maar wél veel op stap met 
het nieuwe kabinet, dat deskundig is samengesteld door onze nieuwe Prins en vriend ‘Niekos’ 
der Beeksche Jung, die samen met Ilse, Lotte, Luuk en Robbert zal trachten zijn broeken heel 
te houden. Hij kan daarbij op mijn steun rekenen! 
Gelukkig kunnen zij daarbij ook vertrouwen op de deskundige vervoerskunsten van Wim en de 
bezielende leiding en het toeziend oog van mijn presidentiële opvolger en goede vriend Jürgen, 
die ik net zoveel plezier, vriendschap en ‘wijsheid’ toewens als ik het afgelopen seizoen als 
president heb mogen ervaren. Hij zal er samen met Isabelle zeker voor zorgen dat het het 
kabinet aan niets zal ontbreken. Wat ik overigens wel aan Jürgen gevraagd heb, is om zuinig 
met de presidentiële steek om te gaan: je weet per slot van rekening maar nooit..... 
Dat we met de garde een oogje in het zeil zullen houden, moge duidelijk zijn. 
 
U ziet, ik heb alle vertrouwen in de komende Carnaval! 
Rest mij, tussen het dansen door, nu dan ook niets anders dan u ook een fantastische 
Carnaval te wensen en wellicht dat we één van die dolle dagen het glas met elkaar mogen 
heffen (of een ‘garde’dansje mogen maken). 
 
Met garde-groet, 
uw oud-president, 
Marcel Peters 
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Dweilkapel KNAgalm 
 
 
 
Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee dat is het niet! Zijn het de KNAaiers? Is het de Jan Engelen 
DweilSociety? Nee ook dat is het niet, het zijn echte superhelden. De superhelden van KNAgalm! 
Dweilkapel KNAgalm bestaat al vele jaren en kent sinds een jaar of 11 de formatie waarin zij nu speelt. 
Kees met de grote trom in de kinderwagen, Gerrit steevast op de kleine trom, een ritmevaste bassist en 
een heel breed scala aan zeer gevarieerde blazers. Maar echte superhelden, ja dat zijn we! 

In oktober beginnen ook bij ons de voorbereidingen al. In plaats van een extra repetitie voor een selecte 
groep van Harmonie KNA wordt er druk geoefend op carnavalsnummers. Het welbekende ‘Hondje van 
de Bakker’ en ‘Bananenlied’ behoeven geen oefening meer en dus richten we ons op de 
stemmingsmakers als ‘Ein Festival der Liebe’ en ‘Dans je de hele nacht met mij’.  

Naast een goede basis en vrolijke nummers is ook ons brede scala aan blaasmuzikanten onmisbaar. 
Ieder jaar wordt de grootste KNAgalmer binnen het dweilorkest uitgeroepen. Een KNAgalmer die net 
even iets meer doet, iets meer van zich laat horen of gewoon uitdrukkelijk aanwezig is. De laatste jaren 
zijn er KNAgalmers uitgeroepen op basis van hun superkwaliteiten. Neem bijvoorbeeld Ben en Niekje, 
superkwaliteit carnavalsoutfits. Of Freek en Frans, superkwaliteit 3 maanden muziek maken en volop 
meedweilen. En Gerard, superkwaliteit solo sopraansax en hoffotograaf (en dat dan tegelijkertijd!). Kent 
u ook Nicole, Marieke en Chantal?: superkwaliteit trio zijn. Van Tiroler tot Minion en van Musketier tot 
Super Mario Bros. Wat dacht u van de gebroeders van den Bosch? superkwaliteit… broer zijn… en iets 
met bier…  

Maar ook dat hoort erbij. Muzikanten lopen niet op benzine, maar op bier. Sowieso lopen wij altijd bij alle 
optochten en activiteiten. Niet alleen om het bier van de avond ervoor weer kwijt te raken, maar ook om 
ons uithoudingsvermogen te testen. Doorgaan tot het niet meer gaat, en dan nog een stapje verder. 
Muziek maken, en dansen de hele nacht. Het valt niet altijd mee om muzikant te zijn. Nu klinkt het 
misschien niet meer als muziek in uw oren, maar u moet weten dat wij met volle teugen (bier) genieten 
van alle muzikale activiteiten waar wij bij aanwezig zijn. Zo zijn wij niet alleen met de carnavalsweek in 
Beek te horen, maar ook al tijdens de pronkzittingen in Kekerdom en Beek in november. In diezelfde 
periode gaat KNAgalm ook altijd mee met de verlichte Sint Maartensoptocht van de basisschool. Zelfs 
tijdens de jaarlijkse BBQ van KNA worden de instrumenten uitgepakt en wordt het stof er flink 
uitgeblazen.  

Zoals gezegd is muzikant zijn bij KNAgalm soms een proef van je eigen kunnen. Maar omdat wij 
superhelden zijn en allemaal onze eigen superkrachten kennen, overleven wij samen als groep het hele 
carnavalsseizoen. Wij fluiten ons er wel een weg doorheen. Mocht u ons ergens individueel of als groep 
tegenkomen en u zegt: “speel eens wat…”, denk er dan aan dat wij mogelijk al door onze superkrachten 
heen zijn… 

Wie van drie, namens Dweilkapel KNAgalm 
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Openingstijden: 
 

Dinsdag t/m Vrijdag :  
9:00 – 17:30 

 
Zaterdag :  

9:00 – 13:00/ 15:30 
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Het Broedertje 
 
 
 
 
"Het is eigenlijk een nogal oubollig  typetje",  
zegt Ada van Straten met een  lach.  Ietwat  
verstopt  tussen  de  vele  tradities  die  het  
Beekse Carnaval rijk is, zit ‘Het Broedertje’.  
Normaal g esproken staat  het door Ada  in  
elkaar  geknutselde monnikpoppetje op  de  
kurk van een uitstekende fles wijn, gekleed  
in een bruine pij, bijeengehouden met  zo’n  
wit koord.   
 
En je komt er niet zomaar aan! Slechts een  
zeer select,  uniek en illuster gezelschap is  
in  het  bezit  van  Het  Broedertje.  En  ook  
Prins  Niek  ‘der  Beeksche  Jung’  kan  het  
traditionele   mascottetje   tegemoet    zien.  
Maar pas wanneer het  tijd is om zijn steek  
definitief    aan    de    wilgen    te   hangen,  
want  dan  is   daar  het  Broederschap der  
Oud-Prinsen.   Volgens  sommigen  in  het  
leven geroepen om dat zwarte gat van  het  
ex-prinsenschap tegen te  gaan.  Je  wordt  
er  geen abonnee  van,  of lid, of  verkozen,  
welnee, je wordt erin opgenomen. Niek ontmoet er onder andere zijn vader en opa en krijgt, net 
als zij hebben ontvangen, die goede fles wijn met daarop trots ‘Het Broedertje’.  
 
Ada weet te vertellen dat de traditie juist begonnen is bij de opa van Niek, Prins Wim de tweede 
in 1987. Een jaar eerder ontving voorganger Prins Wim de eerste als grapje van de vrouw van 
de latere Prins Wim de tweede een fles wijn met een als monnik verklede tennisbal erop. Ada, 
net bezig met een knutselcursus van mevrouw Markhorst zag haar kans schoon om de opa van 
Niek, toen hij in het Broederschap der Oud-Prinsen werd opgenomen ‘Het Broedertje’ aan te 
bieden. Sindsdien krijgt Ada elke december twee goede flessen wijn, waarvan eentje naar de 
Oud-Prins gaat met daarop een door Ada vervaardigd broedertje.   
 
Prins Niek ‘der Beeksche Jung’ krijgt dadelijk, dertig jaar nadat zijn opa er eentje ontving, 
het dertigste exemplaar uitgereikt, een jubileumbroedertje dus. Ook deze keer heeft Ada het 
gezichtje erop geborduurd, waardoor de monnik elke keer anders uitvalt. Een eigen karakter 
heeft. Zoals al die Oud-Prinsen in het Broederschap. Maar dan niet oubollig… 
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Flexhex 
 

 

 
Nu Carnaval nadert, en dus ook het heks hijsen en heks verbranden, kan men zich afvragen 
hoe het komt dat ons lieflijke Beek steeds vaker in beeld komt als locatie voor onaangename 
films en boeken. Het begon natuurlijk al bij de Camera Obscura van Hildebrand  uit 1840, die 
een beeld schetst van het dagelijkse godvrezende leven van enkele Bekinezen. Gruwelijk saai, 
dodelijk netjes en vreselijk moralistisch. Er komt geen bloot in voor, niemand gaat in dat boek 
naar de WC en als er iemand ‘gossie’ zegt komt er donder en bliksem van de stuwwal af 
donderen. Het leven in Beek als opmaat naar zelfmoord. Een paar jaar geleden was er sprake 
van dat er een film opgenomen ging worden rondom de Bartholomaeus kerk: over de duistere 
middeleeuwen, zichzelf kastijdende monniken, hekserij, bijzondere wonderen, het bronwater 
dat bloed werd en allerlei andere onverklaarbare ellende. Maar het ging niet door; er was geen 
geld voor! In Beek! Met Raf Terwind in de buurt. Kijk, geld stinkt niet maar het aroma komt je 
hier toch tegemoet.   

Afgelopen jaar verschenen er zelfs een film én een boek. Het boek Hex van Thomas Olde 
Heuvelt is een lijvig, angstaanjagend boek, dat iedereen in Beek heeft gekocht, maar dat 
niemand heeft gelezen. Het is nu eenmaal niks voor de vakantie, als je tenminste een leuke 
vakantie wil hebben. Olde Heuvelt is natuurlijk een schuilnaam van iemand die Stuwwal of zo 
heet. Of Hildebrand, of De Witt,  je weet het niet. Maar het barst in het boek van bloed en 
heksen. Niks lieflijk dorpje, bloederig Beek. 

Zo komen wij bij de film over het verdwijnen van bakker Hendriks, een jankfilm. Ik heb zitten 
zoeken naar het verband met de heksen. Natuurlijk weet ik dat Annemarie heksen maakt die in 
het kulturhus hangen tijdens de pronkzitting. Dat ongeveer tegenover haar huis de heksen 
worden gehesen en verbrand. Soms weet men niet meer waar zo’n traditie vandaan komt. Zou 
de heksverbranding een rommelig restant van een middeleeuws barbaars ritueel zijn? Zou de 
film een verwijzing zijn naar de hekserij in Beek? Hebben de makers ons een verborgen 
boodschap mee willen geven? Ik heb de film nog eens goed door mijn hoofd laten gaan en 
geconstateerd dat er talloze verwijzingen naar heksen en tovenaars in voorkomen. Stiekem en 
subtiel, maar de goede verstaander snapt het meteen. Er is nog hekserij in Beek.  

Annemarie is een moderne heks; overdag de vriendelijkheid zelve, maar ’s nachts oh zo 
gevaarlijk. Een flexhex. De film begint al met Annemarie op de scooter. Dat is natuurlijk een 
moderne heksenbezem. Ze steekt haar hand uit, denk je, maar ze wijst zo mensen aan: jij bent 
vannacht de klos! En Kees is de Harry Potter van Beek: in het ene shot kneedt ie deeg, in het 
volgende shot is het brood al klaar. En maar lullen dat ie zo vroeg moet opstaan. En voor wie 
nog aarzelingen had: ineens, terwijl het nog donker is natuurlijk, verschijnt in beeld de bekende 
heksuoloog P. de Wijze. Zogenaamd om te helpen! Wie hem kent, weet wel beter: geen 
bakkersknecht maar tovenaarsleerling! En toen in de film de zolder met kleding van Annemarie 
werd getoond, wist ik het zeker: die flitst ’s nachts in allerlei gedaanten en vermommingen over 
de stuwwal heen en weer. Haar scooter is weer bezem! Kijk uit!     
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Mevrouw Van Elteren wees mij erop dat er vroeger, op de plek van het wasvrouwtje (het beeld 
de bleekster red.) - ook tegenover Annemarie - een heksenwaag stond. Dat is een soort 
mensenweegschaal, een grote wipwap. Degene die te licht bevonden werd en omhoog ging, 
werd aan de lantaarnpaal gehesen en verbrand (handig dat ze toen gaslantaarns hadden). 
Iemand die Annemarie heette ging aan de ene kant zitten en het slachtoffer  aan de andere 
kant. Men fluistert dat die Annemarie op deze manier heel wat onschuldigen heeft 
uitgeschakeld.             

Ik kan iedereen aanraden om met Carnaval goed om zich heen te kijken. Het is niet pluis in 
Beek! Als je’s avonds laat uit de kroeg komt, let op! Als je uilen, padden, zwarte katten en 
stinkzwammen tegenkomt: het kunnen allemaal betoverde mensen zijn. En omgekeerd. En 
koop geen brood meer bij Hendriks! Het wordt gebakken in een heksenketel met 
doodskopkruid, zwavel en pek, muizenpootjes, uilenballen en vleermuizenpis. Er zit niks 
anders op: eet meer fruit! 

Paul Wilbers 
 

 
KROEGENTOCHT 
 
 
 
Wie wil het carnavalsseizoen in Beek nou niet samen afsluiten? 

Zoals het bedoeld  is…met een Kroegentocht en  

als absolute klap op de vuurpijl het Heksverbranden om 23.11 uur… 

 

Helaas geen Elfstedentocht in 2017; die zal volgens ons pas in 2019 zijn, maar wel een 
Kroegentocht! Een memorabele Kroegentocht, zoals jullie gewend zijn. We zullen weer veel 
van jullie talenten aanspreken: zo zijn daar: 
1) geduld (geen idee wat er gaat gebeuren) 
2) intelligentie (je moet wel wat weten) 
3) gehoorzaamheid (de legendarische toeter is jullie bevel) 
4) discipline (bonnen dienen wel verzilverd te worden) 
5) humor (je kan maar zo in de maling genomen worden) 
6) zelf in te vullen… 
 

Kortom, zet 28 februari om 16.00 uur de Musschenberg (Rijksstraatweg 154) in je agenda; dan 
start namelijk de legendarische Kroegentocht. Trek dat aan wat je die dag aanstaat, drink die 
dag waar je zit in hebt en we maken er met z’n allen een fantastische afsluiting van… samen 
met onze Prins Niek ‘der Beeksche Jung’, zijn kabinet en zijn gevolg. 

Graag zien we jullie 28 februari: tot dan en een driewerf Alaaf !!! 

De Kroegentochtcommissie 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGk_DNyb_RAhUIAxoKHa5WDgYQjRwIBw&url=https://itembrowser.com/item.php?id=1109&bvm=bv.144224172,d.d2s&psig=AFQjCNHrIdpOKr6RJywNxjrvMTdpPZcEdg&ust=1484412420279226
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Uit mijn archief 
 
 
 
 
 
In mijn archief vond ik  notulen van de tuinliedenclub. De oprichting van deze club kan ik mij 
nog goed herinneren. We waren met een bont gezelschap bij Maartje de Witt en Peter Bijl. De 
problematiek i.v.m. de tuin was een punt van discussie. Heinz van Benthum had natuurlijk het 
hoogste woord. Een oplossing was snel gevonden: een tuinliedenclub moest er komen. De 
tuinen van de leden van de club zouden dan onderhouden kunnen worden door de leden, die 
gezegend waren met inzicht in het inrichten van tuinen.  Er werd gebrainstormd wie de 
voorzitter van deze groene club zou moeten worden. Eerst werd er gedacht aan het VVD-
raadslid Hans Groothuijse i.v.m. zijn groene vingers. Uiteindelijk viel de keus op Corno Kersten, 
oud-koning van de BUB en bekend om zijn veelomvattend netwerk. 
 
Hoe lang de club heeft bestaan is mij niet bekend, maar het lijkt mij een aardig idee om de 
gememoreerde notulen in het blad van de Cavalieren te plaatsen. 
 
Albert de Witt 
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Het jaar begon goed, we mochten weer bij Manege Ebbers bouwen. Hierdoor zijn we (in 
tegenstelling tot vorig jaar) verzekerd van een ruime en droge bouwplaats voor onze wagen. 
Heerlijk.  
 
Tijdens onze ledenvergadering hebben we onze vereniging mogen uitbreiden met maar liefst 4 
nieuwe leden! Boyd, Bart, Sasha en Robin zijn tijdens het ledenontbijt van harte welkom 
geheten bij Mag door de Beugel. Onder het genot van een broodje kroket en een kopje koffie 
hebben we het gehad over het nieuw thema voor Carnaval 2016. Naar mijn mening was het dit 
jaar moeilijker om een geschikt thema te vinden. Lastig was het om aansluiting te vinden op 
wat er in het dorp speelt. Na meerdere stemronden was de kogel door de kerk. Ons thema voor 
Carnaval 2016 werd: “Vroeger waren  Romeinen hier aan de winnende hand, nu komt De Giro 
D’Italia naar het Beekse heuvelland”  Een kwinkslag tussen de oude Romeinen en de 
wielrennende romeinen. 
 
Na zo’n zware vergadering was wat vertier op z’n plaats. ’s Avonds hadden we het 
beginbouwseizoenfeest: thema Oktoberfest. Hier konden we met de nodige biertjes op 
fantaseren hoe de wagen er dit jaar uit zou gaan zien.  
Het was dit jaar iets minder druk op deze feestavond, maar daardoor zeker niet minder gezellig. 
Groot voordeel voor de aanwezigen: meer  bier en bokworsten. Tijdens de feestavond ging 
gelukkig ook de klok een uurtje terug,  zodat we ook een uurtje  langer door konden feesten en 
alle tijd hadden om het fust bier ook leeg te maken.  
 
In november  was  het  alweer feest, nu  bij  onze  
zustervereniging  de  Cavalieren.     Vanwege  het  
55-jarig bestaan werd een groots feest  
georganiseerd.   Compleet met de kleinste DJ van  
Nederland,  was het een super avond die niet snel  
vergeten zal worden.    Als het aan ons ligt mag er  
bij 56 jaar weer zo’n feest komen.  
Tijdens  deze super leuke  avond in het  Kulturhus  
is  de  nieuwe  Prins  Carnaval  bekend   gemaakt.  
Prins  Jürgen de Bonenteller  was de nieuwe Prins  
van de Cavalieren. Met zo’n Prins kon de Carnaval  
natuurlijk   niet  meer  kapot….     Onze vereniging  
bleef tijdens deze avond ook niet onopgemerkt.  
We hadden ons weer in het zweet gewerkt voor een leuk optreden. Met een Abraham+5  act  
vanwege het 55-jarig bestaan hebben we die avond de show gestolen.  
 

Ergens halverwege januari, op een koude  
dinsdagavond, komt de Carnaval wel heel dichtbij. 
Deze avond hebben we met een super groot aantal 
leden Beek onveilig gemaakt met onze stunt. De 
roze Veni Vidi Fietsie bordjes waren door heel Beek 
heen te bewonderen. Een avond die traditiegetrouw 
werd afgesloten met een drankje in Sous.  
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Natuurlijk wordt er ook aan de wagen gebouwd, midden november zijn we daarmee begonnen. 
De eerste paar bouwmomenten bestonden vooral uit het slopen van het frame van de wagen 
van vorig jaar. Maar al snel konden we beginnen aan de wederopbouw.  
Er werd gestart met de strijdwagen, het middelpunt van de wagen. De strijdwagen werd 
betimmerd met afvalhout waar natuurlijk eerst alle spijkers uit moesten….wat was dat een rot 
werk. Maar het resultaat mocht er wezen. Twee reuze fietsen voorop trokken onze strijdwagen 
(de fietsen zijn ook helemaal door onszelf in elkaar gelast; wat is het toch fijn als je van die 
handige mannen binnen de vereniging hebt). Ondertussen zijn de vrouwen aan de slag gegaan 
met het ontwerpen en maken van de kostuums, we waren dit jaar immers een loopgroep dus 
de kleding moest er tiptop uitzien. En dat is gelukt als je het mij vraagt. Er is heel wat uren 
genaaid. Maar ook in de kleding ging heel wat tijd zitten. Op die manier zijn ook de vrouwen erg 
belangrijk binnen de vereniging.  
 
Twee dagen voor het startsein van de Carnaval was de wagen dan toch echt klaar. Het enige 
wat nog moest gebeuren was het plaatsen van de pop op de strijdwagen. De hoogte was 
wederom iets overschat, dus de grote pop kon pas geplaatst worden als de wagen uit de 
stalling gereden was. Maar ach, zo blijft het tot het eind toe spannend.  
 
Zaterdag werd de heks gehesen en toen kon het natuurlijk echt niet meer stuk, Carnaval 2016 
was begonnen!! De Pronkzitting in de tent was, hoe kan het ook anders, een groot succes. We 
hebben ons prima vermaakt. 
 
Zondag was de optocht in Kranenburg. Daarom moesten we al om 09.00 paraat staan, dit is 
ZEKER niet iedereen gelukt en voor  sommigen is meedoen aan de optocht in Kranenburg 
ECHT een droom gebleven (ik zal geen namen noemen, Niels). Desalniettemin was zondag 
een super mooie dag. Niet alleen qua carnavalssfeer, maar zeker ook dankzij het stralende 
weer. 
 

Zondagavond kwamen donkere wolken boven 
Beek. Het werd duidelijk dat het niet zeker was of 
de Rozen-Maôndag door zou gaan…  Even heb ik 
gedacht dat dit een slechte grap was van de 
organisatie. Maar al snel werd duidelijk dit niet het 
geval was. Pas maandagochtend zou de 
commissie het definitieve besluit nemen of de 
optocht door kon gaan. Ik heb de wekker gezet om 
09.30 en constant Facebook gerefresed om niks te 
missen. Uiteindelijk toch maar opgestaan om wel 
op tijd te komen, mocht het feest toch doorgaan. 
Eenmaal onderweg naar onze verzamelplaats bij 
Ebbers kwam het verlossende maar gevreesde  

bericht dat de optocht NIET doorging. Op dat moment waren we met z’n allen bij Ebbers en de 
tranen stonden ons nader dan het lachen. Al die moeite voor niets… TV Gelderland is 
gekomen om onze wagen toch nog in beeld te brengen en de betreurenswaardige reacties op 
te nemen. Na kort overleg van het bestuur hebben we ons herpakt en hebben we er alsnog een 
geweldige dag van gemaakt. Complimenten ook voor het Rozen-Maôndagcomité hoe zij alles 
hebben geregeld en ervoor hebben gezorgd dat het toch nog een goede dag is geworden. Het 
feest op straat en in de tent was ondanks de afgelaste optocht erg groot! 
 
 
Voor een aantal diehards was het na maandag nog niet genoeg en zijn ze begonnen aan de 
kroegentocht. Dit jaar met een nieuw spelelement erbij. Dit was erg leuk bedacht en opgezet 
door de organisatie. 
Aansluitend hebben we de Carnaval afgesloten met het verbranden van de heks zoals dat 
hoort in Beek. De Prins en de pages pinkten wat traantjes weg. 
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Tijdens het verbranden van de heks werd er verteld dat er gedacht wordt aan een halfvasten 
optocht om de Rozen-Maôndag in te halen. Iedereen was super blij met dit bericht, nu konden 
we toch door de straten van Beek met onze wagen. Ebbers liet ons weten dat we de wagen 
daar droog konden laten staan tot de halfvasten optocht.  
 

Op 6 maart dus weer alle carnavalsspullen uit de 
kast getrokken en nog wat puntjes op de ‘i’ gezet.  
We mochten er weer tegenaan, CARNAVAL 2.0! 
Het werd een superdag met mooi RUSTIG weer en 
mooie wagens. Het leek net alsof het gewoon 
ECHT Carnaval was. De kinderen langs de weg 
waren merendeels verkleed en als afsluiting was er 
een mooi feestje in Sous.  
Toen wij ook nog een 3e prijs in ontvangst  mochten 
nemen, kon Carnaval 2016 voor ons niet meer stuk!  
Wij kijken uit naar een super gezellig Carnaval 
2017!  

Via deze weg willen wij nogmaals Manege Ebbers bedanken voor wederom zoveel gastvrijheid 
en flexibiliteit, wij waarderen dit enorm! 
 
Groetjes 
Namens CV Mag Door De Beugel 
Laura Frieling.  
 

  

Foto : Marcel Vink 

Foto : Marcel Vink 
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