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Van de redactie 

Beste lezers van de Cavalierenkrant. Dit jaar bestaan de Cavalieren alweer 52 jaar. De 
Cavalieren zijn op weg naar een jubileumjaar. In deze krant alvast aandacht voor dit 
jubileumjaar. Dit jaar is wel een jubileumjaar voor Sous les Eglises. Martijn heeft hierover een 
stuk geschreven met een overzicht van alle feesten die dit jaar plaats zullen vinden. Martijn en 
Femke zijn dit jaar het Boerenbruidspaar. 
Ook heeft Beek weer een pastoor, Henk Janssen. Als traditie in deze krant ook een stuk van de 
pastoor. 
Op 10 november 2012 werd de nieuwe Prins onthuld. De Oud-Prins werd opgenomen in de 
Broederschap Oud-Prinsen. Helaas kon Prins John de Feestneus door familieomstandigheden 
hier niet bij aanwezig zijn. Ook als voorzitter van de schutterij BUB had hij een moeilijke tijd dat, 
doordat net voor de proclamatie Louis van Opbergen plotseling is overleden. De schutterij is 
altijd aanwezig op onze proclamaties. Wij wensen de familie Van Opbergen en de schutterij 
veel sterkte toe. Net voor het schrijven van dit stuk is de moeder van John, Bets Cremers 
overleden. John en de rest van de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
Het Broederschap van Oud-Prinsen heeft afscheid genomen van een Oud-Prins. Op 28 januari 
2012 overleed Jan Meijer. 
Verder ook een geboorte namelijk een dochter Noor voor Sander Joosten en Erinne Baarslag. 
Gefeliciteerd! 
Tijdens de proclamatie heeft onze voorzitter John Reijmers twee nieuwe senatoren 
geïnstalleerd, Michel Merkus en Tonny Pijman. Bart Huilmand heeft afscheid genomen als 
senator omdat hij zich niet voor de volle 100 procent kon inzetten als senator. Hij blijft wel actief 
als lid van de krantencommissie. Daar zijn we heel blij mee. Ook zijn we blij dat hij ervoor heeft 
gekozen om de hofnar te blijven. 
Als hoogtepunt van de proclamatie geldt natuurlijk de onthulling. Tijdens een mooie act met 
muziek van Strange Go en op de klank van La Bamba werd een Mexicaan als nieuwe Prins der 
Cavalieren onthuld als Prins René La Bamba. Hij wordt bijgestaan door een fantastisch kabinet 
met zijn zoon Niek als Adjudant, Adjudant Marcel, President Peter en de pages Claudia en 
Sammy.  
 
De redactie wenst alle lezers van dit blad een fantastische Carnaval toe. En… vier alles wat er 
te vieren valt. 
Verder willen we alle schrijvers en adverteerders bedanken. 
 
Véél leesplezier, 
 
De redactie  
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“de Cavalieren” 

Bestuur 
 
John Reijmers  Voorzitter   Roy van Driel  2e Secretaris   
Albert de Witt  Vice-voorzitter   Peter Braam  President 
Freek Flemminks Secretaris   Peter Bijl 
Stephan Sak  Penningmeester  Adrie Bos  2e Penningmeester 

         Senatoren 
 

Klaas Arts 
Marc Arts 
Heinz van Benthum 
Elwin Brouwer 
Jürgen Op den Camp 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Michel van Dijk 
Jan Julius van Elferen 
Niek van het Erve 
Theo Flemminks 
 
 
 
 
 
 

Stanley de Goeij 
Arend Jan ten Hagen 
Jan Willem van der Hogen 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Peter Jurjus 
Eric Kurstjens 
Erik Lensen 
Harry Lensen 
Michel Merkus 
Sascha Merkus 
Jos Peters 
 
 

Marcel Peters 
Tonny Pijman 
Benno Pince van der Aa 
Theo Reintjes 
Loet van Sluis 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Paul de Wijze 
Claas de Witt 
Henk de Witt 
Martijn de Witt 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Prins René La Bamba met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 
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Verzekeringen
Pensioenen
Financiële planning
Hypotheken
Persoonlijke lening
Praktijkfinanciering
Praktijkvestiging

Bezoekadres: Oranjesingel 1 te Nijmegen
Postbus 1327, 6501 BH Nijmegen

Tel. 024 - 3230731 Fax 024 - 3601567
E-mail

adviesburo@vandenberk.com

TWEEDEHANDS
KWALITEITSKLEDING

NIEUWE SIERADEN
Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur t/m 16.30 uur

Zaterdag van 10.00 uur t/m 15.00uur

Rijksstraatweg 181 - 6573 CN Beek-Ubbergen     
Ingang Plein Waterstraat naast Marius

telefoon (024) - 684 4770   www.nenini.nl
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 

Van de voorzitter, 
 
Carnavalsvierders van onze nu nog geliefde en bijna historische gemeente Ubbergen.  
 
Dit zal dan een van de laatste keren zijn dat ik in de Carnavalskrant onze gemeente zo mag  
noemen. Weliswaar met pijn in mijn hart, maar de realiteit heeft ons inmiddels achterhaald. 
Dit bewijst dan ook weer eens dat carnavalsvierders en carnavalsverenigingen hun tijd al  
ver vooruit waren. Reeds decennia geleden waren de diverse carnavalsverenigingen in  
het hoog en laag  al van mening dat een onderlinge samenwerking enorm zou bijdragen aan een 
levensvatbaar en bloeiend Carnaval in ieder dorp. Deze overkoepelende organisatie noemt zich sinds 
jaar en dag “Het Laag en het Hoog” afgekort HELAHO. 
Eigenlijk hebben we het hier over een Carnavalsgemeente waarvan Millingen aan de Rijn, Kekerdom, 
Leuth, Ooij, Beek, Berg en Dal en Groesbeek deel uitmaken. Maakt u zich dus over de toekomstige 
gemeente Berg & Dal geen zorgen. Het komt goed! Een nieuw volkslied componeren lijkt mij overigens 
overbodig. Gewoon in het refrein “Ubbergen” vervangen door “Berg & Dal” en we zijn er al. 
 
Het zal u wel niet zijn ontgaan dat het met onze economie nog steeds niet helemaal joepie gaat. Onder 
leiding van onze 52e Prins René La Bamba gaan de Cavalieren u de komende tijd van deze zware last 
bevrijden. Met de aanblik van zijn oogstrelende pages Claudia en Sammy zult u ook ongetwijfeld 
definitief alle ellende vergeten. Wedden?  
Overigens vraag ik mij af of het toeval is dat 26 jaar geleden, de helft dus, zijn vader als Prins Wim 2, de 
scepter over onze Heerlijkheid zwaaide?  
Wanneer je nu logisch door zou redeneren dan wordt zijn zoon Niek, thans adjudant, op zijn 71e de 104e 
Prins der Cavalieren! (2x26=52 2x52=104 logisch toch?) Moet allemaal kunnen, vind ik. “Prins Rollator 
de Eerste” zou een passende naam zijn. Voor de derde maal in successie is ons aller Marcel Peters 
adjudant en nu dus van “Prins René La Bamba”. 
Boze tongen beweren dat hij aan het droogtrainen is om onze huidige president Peter Braam op te 
volgen. Zelf zegt hij van de prins geen kwaad te weten, maar waar rook is, is vuur. 
Na vijf jaar op een voortreffelijke wijze onze Cavalieren te hebben gediend, neemt Peter als president 
afscheid. Tijdens het komend Carnaval kunt u hem met een schouderklopje en een biertje uitgebreid 
bedanken. Hij heeft het verdiend!  
Evenals Peter blijft Dory, zijn steun en toeverlaat, onze Cavalieren trouw. Al heel wat jaren heeft zij de 
Prinsen- en pagepakken keurig vermaakt en hersteld. Fijn om te vernemen dat zij hiervoor wil blijven 
zorgen. 
 
Lieve narren en narrinnen, we leven maar één keer, dus gedraagt u zich daar ook naar! 
Uiteraard zal ik wederom mijn (Blauwe) steentje bijdragen om vaak met u het glas te mogen heffen. Een 
Labambavol Carnaval 2013 toegewenst, proost en driewerf alaaf! 
 
Voorzitter der Cavalieren,  
John Reijmers 
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AUTOBEDRIJF
MAGNUS

Oude Kleefsebaan 147A
6572AL Berg en Dal

024 - 6841643

Officieel Honda Servicedealer
APK , reparatie en onderhoud 

van alle merken auto's

ECON BENZINESTATION
DE GOEDKOOPSTE IN DE

DE REGIO

KORTING:
EURO 10 CT
DIESEL 8 CT

OPENINGSTIJDEN:
Benzinestation:

ma - vr 08.00 - 18.00 uur
za 09.00 - 17.00 uur

autowasboxen:
ma - za 07.00 - 21.00 uur

zo 10.00 - 20.00 uur 

www.autobedrijfmagnus.nl

 

-Vakkundig snoeien van uw tuin

Onderhoud van bedrijfstuinen

Bestratingen

Aanleg van tuinen

-
-
-

Benny Berson
Rijksstraatweg 193
6573 CR Beek-ubbergen
Tel-0646373226
E: bersontuinen@hotmail.com

 
                                   
                                  
VOOR AL UW: 
 

O BOEKETTEN  
O BRUIDSWERK 

O GRAFWERK 
 

TEVENS KADO ARTIKELEN 
EN HOUTEN SPEELGOED 

 
 

Rijksstraatweg 219 
6573 CS Beek-Ubbergen 
Telefoon 024-6841226 
www.bloemenuitbeek.nl 

email: winkel@bloemenuitbeek.nl 
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veha
plastics

aluminium
L.A. van Herwijnen
Nieuwe Holleweg 75

6573 DV Beek-Ubbergen

telefoon
024-684 21 36

Fax
024-684 35 46

E-mail
v.herwijnen@tip.nl

Water geweld ?
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Van de Burgemeester 
 
 
Een vak apart 
 
Om in het programma ‘Boer zoekt vrouw’ te mogen komen, moet 
je óf boer óf vrouw zijn. Om de Grootste Cavalier te  mogen  zijn, 
moet je eerst Cavalier worden.  Om een goede burgemeester  te 
zijn, moet je eerst burgemeester worden. Dan heb je nog maar vierhonderd concurrenten voor 
de eerste plaats in de Quote 400 van beste burgemeesters. 
 
Ik ben vast van plan om met stip te gaan stijgen in die Quote. Ik zit nu ergens in het midden, 
vind ik zelf. Al zijn er mensen in mijn omgeving die mij een plaats in de top tien toedichten. 
Maar ja, als ik een nog betere burgemeester was, was ik het niet van Ubbergen. Om echt goed 
te worden, moet je flink oefenen! Want alle burgemeesterskunstjes moet je perfect kunnen 
uitvoeren. Natuurlijk zijn er rare mensen die denken: “dat beetje lintjes knippen en medailles 
opspelden kan ik ook!”, maar die mensen vergissen zich deerlijk. Probeer maar eens op een 
warme Koninginnedag een onderscheiding op te spelden bij een prachtige meid met een klein 
maar vol topje! Of een lint door te knippen waar de loco-burgemeester stiekem ijzerdraad in 
heeft verwerkt. Of een declaratie in te dienen zonder fouten. Of om zonder te liegen de 
waarheid niet te spreken. Of om een dubbele Windsorknoop in je stropdas te leggen. Nee, het 
burgemeestersambt is een vak apart. Sterker nog; burgemeester zijn is het op één na oudste 
beroep ter wereld! Nix voor watjes. De burgemeestersschool is een keiharde, langjarige 
opleiding, waar geen plaats is voor klaplopers, nietsnutten en buiklopers.  
 
Gelijk in het eerste jaar al krijgen de kandidaten les in “lopend buffet”. Ik was toentertijd de 
beste van de klas. Ik deed een lopend buffet van 10 meter in twaalf en een halve minuut 
zonder knoeien (categorie kleine bordjes met groot bestek). Bij het langere lopend buffet 
(categorie grote bordjes, klein bestek) was ik jaren onbetwist kampioen. De meeste 
burgemeesters hadden hun stropdas al na drie meter vol whiskeysaus of sla-dressing. Mijn das 
was altijd vlekkeloos. De salatbar sloeg ik altijd over; er zijn tegenwoordig goede vitaminepillen. 
En natuurlijk nooit meer dan twee wijntjes drinken. Na de tweede fles alleen maar water 
drinken, is het beste. De ellebogen kunnen immers niet altijd gespannen staan. 
 
De burgemeestersschool is voor brave Hendriken en vlijtige Liesjes, die bereid zijn tot het 
uiterste te gaan om hun droom te verwezenlijken: burgemeester. Zoals je ook wel ziet bij 
programma’s als The Voice of Next Topmodel. Het voert nu te ver om alles op te sommen wat 
een burgemeester moet kunnen en waarin ik mij nog verder ga bekwamen. U kunt het allemaal 
vinden in het “Handboek voor den moderne Burgervader” (Arbeiderspers, 1870). 
 
In de herziene uitgave van 1920 staat een hoofdstuk over het bedienen van een stoplicht. U 
zult daar zien dat ik vorig jaar tijdens de Rozen-Maôndag  met een aan perfectie grenzende 
handigheid de daartoe strekkende regels heb uitgevoerd. Reden om te stijgen in de Quote 400. 
Er is zelfs een huwelijk (Duleke en Theo) voortgekomen uit die stoplichtwerkzaamheden 
(knipperen ze nog?). En ook dit jaar zal ik tijdens de Rozen-Maôndag iedereen versteld doen 
staan van mijn kordate en doortastende optreden. Streng maar rechtvaardig. Want dat moet. 
 
Alleen als Prins René La Bamba voorbij komt, zwaai ik naar hem en vooral naar de pages 
Claudia en Sammy. Want een burgemeester is ook maar een mens. Toch? 
 
Een plezierige Carnaval wens ik alle Cavalieren en andere feestneuzen toe. Alaaf! 
 
P.G.I. Wilbers, burgemeester van Ubbergen (nog)  
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CARNAVALSMAANDAG
“ROZENMAONDAG”

kunt u op ons terras terecht voor
een biertje en diverse lekkernijen.

Tijdens de Carnaval 
vanaf 17.00 diverse Carnavalsmenu’s

serveren wij
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Van de Prins der Cavalieren: 
Prins René La Bamba 
 
 
 
Lieve narren en narrinnen, beste ingezetenen van Heksenketel, 

Sinds de 11e van de 11e  mag ik voor een heel jaar jullie Prins zijn. Dat is een geweldige eer! 
Graag vertel ik jullie over hoe het zo gekomen is, de ervaringen tot en met nu en de plannen 
voor de komende Carnaval. 

De aanloop 

Dik twee jaar geleden, zo ergens rond het feest van het boerenbruidspaar Noud en Karin en in 
het prinsenjaar van Willem.nl, kwam er een kuchende man in een regenjas naast me staan. Hij 
zei; “René, wij zien jou graag Prins Carnaval van Beek worden. Niet komend jaar want dan 
wordt iemand Prins met een speciaal jubileum, maar het jaar daarop.” Daar hoefde ik niet lang 
over na te denken en heb er vrijwel gelijk de hand op gegeven. Thuis, met mijn vrouw Ria 
hadden we het ooit al besproken als deze vraag op ons pad zou komen. Het antwoord was 
daar al beklonken. De consequentie van deze vroege benadering was dat we de afgelopen 
jaren een hoop mensen voor de gek hebben gehouden (sorry, sorry maar het was wel leuk). 
Onze kinderen hebben we twee weken voor de onthulling geïnformeerd en mijn ouders twee 
uur daarvoor. Wij hebben nu een neus, twee keer zolang als die van Pinokkio en we kunnen 
morgen een carrière in de politiek beginnen.  

De voorbereiding 

Het eerste anderhalf jaar was lekker rustig. Veel en 
leuk Carnaval vieren met de muntenhokjes en 
oestermannen/vrouwen, elf, elf, elf, en als Occupy 
beweging Prins John de Feestneus bezighouden. 
Tijdens de festiviteiten was er een gerucht dat 
Peter Braam wilde stoppen als president. Gelukkig 
bleef het dit jaar bij een gerucht want hij (en zijn 
vrouw Dory) doen volop mee, Hulde! Want beider 
kennis en ervaring staan garant voor veel.  

In juni begon het echte werk: kabinet samenstellen, foto’s maken, onderscheiding ontwerpen, 
proclamatie schrijven, buttons maken en ja… de touwtjes door de onderscheidingen rijgen. Het 
betere handwerk. In deze tijd is ook de naam La Bamba bedacht. 25 Jaar geleden 
(Carnavalsjaar 1987) toen mijn vader als Prins Wim 2 optrad en Ria en ik trouwden, stond dit 
nummer hoog in de noteringen. Sindsdien kan dit nummer bij al onze partijen en festiviteiten 
niet ontbreken en werd daarmee het lijflied van de familie van het Erve. Onze huisband 
Strange Go, die we altijd op onze feestjes uitnodigen, heeft in de afgelopen 25 jaar talloze 
varianten op dit nummer verzonnen. En, wat is er leuker om als Prins ergens binnen te lopen 
met La Bamba knalhard op de speakers. Stemming verzekerd!  

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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De onthulling 

Op 10 november was de avond van de onthulling. Aan alle voorbereidingen en geheimhouding 
kwam een eind. Met de Prinsencommissie is afgesproken dat Strange Go zou optreden. 
Samen met Peter en Stephan zou ik mij als Mexicaan verkleed onder de klanken van La 
Bamba onthullen. Gelet op onze hele actieve vriendengroep, waren wij veiligheidshalve 
zogenaamd uit eten in de Kromme Watergang in Breskens (sjieke tent, ver weg!). Daarmee 
was voor velen de onthulling toch nog een echte verrassing. En wat een mooi moment is dat! 
De geweldige energie vanuit de zaal komt als een golf over je heen. Fantastisch! De onthulling 
is ook het moment dat het kabinet weet wie het kabinet is. Alleen het Prinsencomité en de Prins 
weten van de hoed en de rand. Met pages Claudia en Sammy, adjudanten Marcel en Niek en  
president Peter hebben we echt een prachtig 
team! En dat hebben we gelijk na de proclamatie 
ook drankrijk ingezegend! De volgende dag 
hebben we daarom wat duffig de foto’s gemaakt, 
maar dat is gelukkig op de afdrukken niet te zien.            
.  
Prins John de Feestneus belde mij in de ochtend 
nog even om te feliciteren. Heel attent en knap 
omdat zijn vader die dag daarvoor met spoed was 
opgenomen in het ziekenhuis. De receptie die 
middag was heel erg goed bezocht. Ongelooflijk 
leuk en bijzonder al die mensen met mooie 
woorden en felicitaties. Ik was bijzonder onder de 
indruk van het verschijnen van de schutterij want 
zij bevonden zich in een moeilijke periode door 
ziekte en overlijden van mensen die van grote 
betekenis zijn in de vereniging. 

 

  

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77


	achterkant.pdf
	achterkant binnenkant.pdf
	rabobankomslag.pdf
	voorkant 2013.pdf
	Krant 2013def.pdf
	Naam:________________________________________
	Adres:_______________________________________





