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De proclamatie 

Eén van de eerste officiële activiteiten is het voorlezen van de proclamatie. Uitgewerkt in elf 
punten en vormgegeven op een mooie rol papier. De kern van de proclamatie is dat 
Heksenketel en buiten de Carnaval, Beek, een fantastisch dorp is dat we met z’n allen vitaal 
willen houden. De verenigingen, de horeca en alle anderen, die zorgen voor activiteiten die we 
moeten koesteren en vooral voorzien van jeugd! Vitaliteit uit zich in de kracht van de Beekse 
Feestjes. Deze zorgen voor ontmoeting en verbinding. Vandaar de prinselijke hulde aan 
eenieder die daaraan bijdraagt. Deze gedachte ligt onder het motto van mijn Prinsenschap: 
“Vieren wat er te vieren valt!” 

De weken richting de Carnaval 

Vanaf november zijn we alweer even onderweg. We hebben als kabinet en senatoren 
ontzettend veel plezier in het bezoeken van onze zusterverenigingen in de wijde omgeving.  
Met Lampje als onze onvolprezen chauffeur. Hij zorgt voor veel hilariteit met zijn “rode oortjes” 
muziek.   

Het is ontzettend grappig dat je overal weer de collega-kabinetten tegenkomt. Dat schept echt 
een band. En het gebeurt regelmatig dat buiten de officiële bijeenkomsten om, prachtige 
momenten ontstaan. Zo zijn, na de onthulling van de nieuwe Ummenie in Groesbeek, de 
Berggeiten en Prins Jan met ons mee afgezakt naar Heksenketel. Om 3.00 uur in de nacht 
hingen we nog in de lampen. Of op ons 25-jarig huwelijk, waar Prins Marc van de Deurzakkers 
met zijn kabinet acte de présence gaven (en als cadeau een rolstoel).  Enorm gelachen! 

En dan de Carnaval zelf… 

Dat wordt zeker een grandioos feest. We 
hebben natuurlijk een prachtig 
Boerenbruidspaar met Martijn en Femke. 
Een Rozen-Maôndagoptocht die niet is te 
verslaan en natuurlijk de geweldige 
inwoners van Heksenketel die er samen 
voor zorgen dat het een mooi feestje wordt. 
De Carnaval, elk jaar weer glansrijk 
georganiseerd door de senatoren van de 
Cavalieren, wordt dit jaar gekoppeld aan 
het prachtige programma in het kader van 
het 25-jarig bestaan van Sous  

les Eglises. Dit gaat elkaar zeker enorm versterken. Dit alles in de wetenschap dat ook alle 
andere horecabedrijven en verenigingen in Heksenketel er weer helemaal klaar voor staan. 
Kortom het wordt een giga Beeks Feestje onder het motto: 

“Vieren wat er te vieren valt.” 
 
Driewerf alaaf 

Prins René La Bamba   

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Narren en Narrinnen, 
 
Time flies when you’re having fun. En 
plezier hebben we gehad het afgelopen 
seizoen. 
Afscheid nemen van een Prins en zijn 
kabinet is ieder jaar weer lastig, het hele 
seizoen ga je samen op stap en heb je 
ontzettend veel lol. Op vrijdagavond 
hebben we als kabinet afscheid van 
elkaar genomen en alles nog eens de 
revue laten passeren, erg gezellig. Maar 
wanneer je dan op de Proclamatie-avond 
als vereniging niet officieel afscheid kunt 
nemen van Prins en kabinet en hen niet 
kunt bedanken, is dat dubbel lastig. We gaan dat dan ook zeker nog doen, want Prins John de 
Feestneus verdient dit echt. Hij heeft de Cavalieren op meer dan uitstekende wijze 
vertegenwoordigd tijdens het afgelopen seizoen. 
Op recepties, pronkzittingen en Prinsen-treffen, Prins John was altijd met veel plezier aanwezig. 
Voor mij was het prettig op een receptie want Prins John deed meestal zelf het woord, goed 
voorbereid, zoals hij dat ook als voorzitter van de BUB doet. 
 
We hebben wat afgelachen met het kabinet. Bij elke activiteit was er wel wat leuks of grappigs 
te beleven. Bijvoorbeeld de receptie van CV de Feestneus in Groesbeek waar Marcel, niets 
vermoedend aan ‘t woord kwam, hij heeft prachtig gesproken, het was zelfs zo goed dat Prins 
Hent van Tent er stil van werd. Later heeft hij nog gevraagd waar het nu precies over ging, 
helemaal geweldig. 
 
De adjudanten vonden het een leuk idee om Prins John een beetje zenuwachtig te maken door 
regelmatig de scepter te verstoppen als we ergens thuis waren om een broodje of een soepje te 
eten, maar voor we weggingen had hij de scepter weer in handen. Tijdens het seizoen maak je 
leuke en soms minder leuke dingen mee, maar ook doldwaze situaties, teveel om op te 
noemen. Minder leuk was dat Selina, een van onze pages, op Rozen-Maôndag viel en haar 
arm brak en dus de Carnaval met haar arm in het gips moest afsluiten.  
 
Op bezoek bij het wagen-bouwen van Beek de Gekstuh en Mag door de Beugel is ook altijd erg 
leuk. Vorig jaar konden ze nog in Erlecom bouwen, maar waar nu gebouwd wordt, is bij 
inlevering van dit verhaal, nog niet bekend. In een oude stal in Erlecom waar het goed koud is, 
moeten de dames al snel een plasje doen, een toilet is daar niet aanwezig, maar ja, je staat in 
een stal, dus! Prins John zat ook in de jury van het Schlagerfestival in Millingen, dat betekende 
een avondje vrijaf voor het kabinet. 
 
Dan breekt de carnavalstijd aan en is het een aaneenschakeling van activiteiten met als 
hoogtepunt de Pronkzitting op zaterdag, wij noemen dat: het feestje voor de Prins. Prachtige 
optredens van Britt, Germania Girls, Elastico’s, Little Dolls, Blue Bells, Knäckenbröd, Lotte en 
Josephine, De Droomprinsen, Beek de Gekstuh, Mag door de Beugel, Heksen Klets, Jos en 
Toon, Piano Boys en Koekoek Girls, allen bedankt voor een prachtige avond. De Bohemian 
Feestneuzen onder aanvoering van Commandant Regé van Steen, alias Freddy Mercury, met 
een ode aan Johnny. De piano Boys met hun prachtige spel zonder broek en handen omhoog, 
hoe doen ze dat? Aansluitend de Koekoek Girls met een onvervalste meezinger. 

Van uw president Peter Braam 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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De Droomprinsen, een uitbeelding van alle activiteiten die Prins John doet of gedaan heeft. Van 
voetballer tot raadslid en van Goet(d) Foud(t) tot nep Duitser, van schutterskoning tot Prins 
Carnaval, alles verpakt in een lied met uitbeelding van de activiteit, wat tot grote hilariteit leidde, 
met een prachtige afsluiting van Der Alte Dessauer…..met  Albert en Harry in de hoofdrol. 
 
Ook een hoogtepunt is de Rozen-Maôndagoptocht, weer helemaal geweldig, met aansluitend 
het Beeks buiten/binnen, een gezellige happening zowel buiten als binnen in de tent.  
“Prins John of eigenlijk ex-Prins John, bedankt voor een geweldig mooi jaar en fantastisch 
mooie momenten. Birgit, ook jij bedankt voor de gastvrijheid, een hapje, een drankje, een eitje, 
noem het maar op. Danique en Selina, bedankt voor de gezelligheid en jullie aanwezigheid. 
Marcel en Jürgen, jullie bedankt voor de steun en gezelligheid. Christel en Isabelle ook bedankt 
voor het lenen van jullie mannen. Dory bedankt, want zonder steun van jou wordt het een stuk 
lastiger.” 
 
We hebben dan wel geen officieel afscheid van John genomen, maar je werkt die avond toe 
naar een nieuwe Prins en een nieuw kabinet. De maanden en weken als voorbereiding voor de 
onthulling zijn erg gezellig verlopen. En dan is het eindelijk de zaterdagavond waarop de 
nieuwe Prins onthuld wordt. Als Mexicaan verkleed stonden daar 3 heren op hun best mee te 
spelen met natuurlijk de nieuwe Prins der Cavalieren in hun midden. Tijdens de trompetsolo 
van La Bamba stond daar opeens Prins René La Bamba. 
Wat een prachtig gezicht was het, hoe enthousiast René zich presenteerde. Hij stond werkelijk 
helemaal te stralen. Nadat de voorzitter en de burgemeester (hij was incognito) op het podium 
waren uitgenodigd, kon het formeren van het kabinet beginnen. De pages Claudia en Sammy in 
nieuwe pakjes, meiden jullie zien er prachtig uit! 
 
Adjudanten Niek en Marcel, voor Niek de eerste keer en Marcel de ik-weet-niet-hoeveelste 
keer, geweldig. We zijn trots op jullie. Toen was het de beurt aan Ria om op het podium te 
komen om haar man te feliciteren. We gaan er een mooi seizoen van maken en ik weet zeker 
dat het gaat lukken! 
Nadat de Prins was aangekleed en alle plichtplegingen waren gedaan, was het de beurt aan  
Strange Go om de avond af te sluiten. 
Op zondag volgde de receptie nieuwe stijl, het was erg druk en gezellig, met als toetje het 
optreden van Strange Go. “Dame en heren van Strange Go bedankt, het was geweldig.” 
We zijn al verschillende malen op pad geweest en ik kan u verzekeren dat de stemming er 
goed in zit. Op vrijdag naar Groesbeek en op zaterdag naar Ooij, het waren heel gezellige 
avonden. Als u dit zit te lezen zijn we al bijna aan Carnaval toe, dus dan zijn alle recepties 
geweest en verschillende pronkzittingen, die altijd erg gezellig zijn. 
Tonnie, Toon of gewoon Lampje, heeft ons afgelopen  
jaar weer netjes opgehaald  en thuis gebracht, en dat 
is erg fijn, want dan  kunnen  wij ons drankje nuttigen. 
Inmiddels  heeft  hij  het  nieuwe  kabinet  al  weer een  
paar keer weggebracht en opgehaald. “Tonnie,  Toon   
of gewoon  Lampje,   bedankt   en  we  hopen   dat  je   
ons  dit seizoen nog overal naartoe wil rijden.” 
 
Hierbij wil ik alle mensen uit Beek een supergoed  
Carnaval toewensen en laten we samen het glas  
heffen op Prins René La Bamba en de Cavalieren  
en  zijn leus ten uitvoer brengen: 
 
“Vieren wat er te vieren valt.” 
 
Uw President, 
 
Peter Braam 

  
 
 

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Zin om te sporten in Beek?
kijk op of bel 
naar Ingrid Vrenken (024-6843133)

BBB-conditie, Bewust Ouderen Fit,
Sport en spel 55+, Yoga en allerlei 

activiteiten voor kinderen (gymnas-
tiek, basketbal, judo)

Kom gerust eens langs en doe mee!

www.antoniussport.nl 
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Ik, Prins Daan d’n Dolle, vond het héél 
leuk om Prins te zijn van De Biezenketel 

2012. 
 

Het is snel voorbij gegaan, dus tip voor de 
volgende Prins: Geniet vanaf het begin en 

wacht niet tot het eind. 
 

Ik had twee leuke pages, Imke en Isabel, 
waarmee ik het heel gezellig had. 

Het leukste vond ik het steeds mee 
mogen rijden met de 

grote Prins en zijn pages. Lampje bracht 
ons altijd en overal heen. 

 
 Het was heel gezellig met iedereen. Ik 

vond het leuk dat mijn vader had 
opgetreden met de pronkzitting. 

 
Ik ben Imke. Dit gaat over toen ik page was: 

Dag één op school: ik en Isabel werden onthuld toen Daan d’n Dolle werd onthuld. Wij kwamen 
huppelend het podium op en iedereen stond verbaasd te kijken. Ik en Isabel gingen voorop in 
de polonaise. 

Dag twee: pronkzitting in de tent. Daan, Isabel en ik zaten met zijn drieën vooraan op een 
bankje naar optredens te kijken van een paar mensen. De ene was grappig, de andere was 
saai, de andere was spannend enzovoort. 

Dag drie: kindermiddag in de tent. De kindermiddag was aan de beurt en kinderen hollen en 
dollen. Het is leuk om dat te zien. Er kwamen twee mensen die een leuk optreden deden, maar 
dit doen ze altijd al. Daarna kwamen allerlei optredens van kinderen groot en klein. Ik en Isabel 
deden zelf ook mee. Daarna mochten Isabel, Daan en ik de snoepzakken uitdelen. 

 
Dag vier: de laatste dag. Op de wagen. De 
laatste dag gingen Isabel, Daan en ik op 
de wagen (in dit geval de taart) bovenaan 
staan en onze gezinnetjes gingen 
onderaan op de taart staan en snoep 
strooien net als wij, alleen dan bovenaan. 
Maar de dagen gingen zo snel voorbij dat 
we daarna al weer naar de 
Heksverbranding gingen. 

Oh ja en dan nog iets: de pakjes zaten 
heel fijn. Net een pyjama. Maar de 
hoedjes zaten een beetje los. En nog een 
tasje maar dat was juist handig voor kleine 
dingen. 

Kortom: het was de leukste Carnaval ever! 

 

Jeugdprins Daan d´n Dolle 
En pages Imke en Isabel 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Knippen met of zonder 
afspraak

Nieuwe Holleweg 11
024-6842273

www.nofly.nl
Helmerstraat 4
6531 ET Nijmegen
Telefoon: 024-8445404



 

 
23 

 

Van page Isabel: 

Vorig jaar mocht ik samen met Imke page 
zijn van Prins Daan. Ik had niet verwacht 
dat ik gekozen zou worden, maar ik vond 
het heel leuk.  

Op vrijdagmiddag werd op De 
Biezenkamp bekend gemaakt wie de 
Prins en de pages waren geworden. Ik 
vond het echt super spannend!!! De 
vader van Imke had een super leuk lied 
geschreven. Het lied heette Daan d'n 
Dolle, op de muziek van Schatje, mag ik 
je foto.  

De optocht op Rozen-Maôndag was heel 
gezellig. Met z'n allen op de wagen en 
maar zwaaien. Ik heb nog nooit zo veel 
mensen gezien. We mochten snoep 
gooien en natuurlijk zelf opeten.  

Ik hoop dat mijn broertje Daan in groep 
zeven of acht Prins Carnaval mag zijn. 
Dan ga ik ook weer graag alle dagen 
mee.     

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Jopie Engelaar-de Witt en Jeugdprins Daan d’n Dolle 
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Van de Pastoor 
 
 
Beste Cavalieren, 
 
Nu de wintertijd is aangebroken, wordt  ook  de  
Carnaval weer wakker. Ook dit jaar zijn er weer  
vele  zaken  waar  de spot  mee  gedreven  kan  
worden.  
 
De gemeentelijke herindeling leeft nog niet echt  
bij  de burgers  ondanks  een  dubbeldekker  en  
aansprekende  folders.  Al  denk  ik  dat  de  
temperatuur  rond  de  gemeentelijk  herindeling  
zal  stijgen,  wanneer  over  zaken  beslist  gaat   
worden die de burgers raken, bijvoorbeeld:  hoe  
we ons afval zullen gaan  afvoeren,  blijven  we 
dat  doen  in  containers  of  komt de  zak  weer  
terug,  hoe  worden  in   de   nieuwe   gemeente  
de subsidies voor verenigingen verdeeld? 
Hetzelfde  geldt  ook  voor  een  nieuwe indeling  
van de parochies. Al  ben  ik  wel  blij  dat op de 
informatieavonden  over  de  Nieuwe  Parochie  
er wel meer bezoekers waren dan bij de informatieavonden over de Nieuwe Gemeente. De 
grootste zorg die er is, is wel: blijft onze kerk open? Die vraag zal volgend jaar pas na de 
Carnaval beantwoord gaan worden. 
 
Het is goed tijdens de Carnaval de betrekkelijkheid van ons druk bezig zijn te bezien en ons 
ook af te vragen: moeten wij ons zelf niet herindelen? 
Gaan we niet teveel op in ons werk, vergeten we niet ons gezin, onze buren, onze vrienden en 
kennissen door ons druk gedoe? Nemen we niet te weinig tijd om stil te staan bij ons doen en 
laten en bij wat in ons leven het meest dierbaar is. 
 
Carnaval biedt ons de mogelijkheid onszelf te ontspannen, met andere ogen naar onszelf en 
naar anderen te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. Door met elkaar vreugde en verdriet 
te delen worden wij weer meer mens voor elkaar. Dat wens ik u allen toe. 
 
Ik wens u allen toe een bruisend Carnaval met veel inspanning om u te ontspannen. 
 
 
Henk Janssen, uw pastoor.  Alaaf!! 
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www.batterijensite.nl 
 

 
 

 

 

               

dè plek voor al uw accu’s en batterijen 
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Komend caranavalsseizoen gaan wij weer de 
Carnaval in de verpleeghuizen brengen met 
onze zang. Zowel hier in de “Heerlijkheid” als 
in “Knotsenburg”. Geert Kummeling uit Ooij 
gaat daarbij weer dirigeren en de muzikale 
begeleiding bestaat uit twee gitaristen en twee 
accordeonisten. 

Ons repertoire bestaat uit Nederlandse, Duitse 
en Engelse liedjes. U zou eens moeten komen 
luisteren op deze sociale avonden, dan ziet u 
hoeveel plezier een dergelijk optreden geeft 
aan de “bewoners”. Zo komen we bijvoorbeeld 
al jaren in het Höfke op de woensdagavond 
vóór de echte carnavalsdagen. 

  

 

 

Ook buiten de carnavalsavonden hebben wij enkele optredens  zoals bij de kerstviering in 
Margriet, optredens in Joachim en Anna en het Höfke, én de zomerconcerten van KNA voor de 
Beekse bevolking.  
 
Zoals u al bespeurt, heeft ons mannenkoor een sociale grondslag; wij verzorgen  geen 
commerciële optredens. Voorzichtig gezegd zijn we een 50+groep geworden en dat zal u ook 
niet helemaal verrassen gezien het oprichtingsjaar 1969. Sommigen hebben een mooie solo-
zangstem, anderen zijn nu eenmaal beter geschikt voor de groepszang. Sommigen kunnen een 

muziekinstrument bespelen, anderen 
kunnen nauwelijks noten lezen. Onze 
dirigent weet met onze enthousiaste groep 
een zangniveau  te bereiken dat zeker de 
toets der kritiek kan doorstaan. Het is 
leerzaam en leuk om te zingen én om het 
later ten gehore te brengen bij een dankbaar 
publiek. Wij repeteren op de dinsdagavond 
tussen 20.00 uur en 21.15 uur in het 
Kulturhus in Beek, meestal vanaf medio 
september tot ongeveer half april. Zeg maar 
de periode waarin de gezelligheid weer 
binnen ligt. Na de repetitie een pintje drinken 
aan de bar hoort er volgens sommigen dan  

ook wel een beetje bij. Voor eventuele festiviteiten buiten deze periode wordt bekeken of er 
voldoende animo bestaat en of er nog repetities ingelast moeten worden.  
 
Wij zijn nog op zoek naar koorzangers, nieuwe hofbrouwers. Word actief en kom eens vrijblijvend 
kijken op de repetities; de koffie staat ook voor ú klaar! 
Wij wensen alle narren en narrinnen een zingend Carnaval toe!!!!! ALAAF 
 
Ron Bonet, voorzitter 
ron.bonet@planet.nl 
 

 

Gezelligheidskoor De Hofbrouwers 
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Op Carnavalsmaandag 11 februari 2013 zal het in “de Heksenketel” weer een groot 
carnavalsfeest worden! Wij zijn als organisatie in september begonnen met het zetten van de 
eerste stappen richting een onvergetelijke optocht. Wij wensen de wagenbouwers, groepen, 
duo’s en individuelen veel plezier en succes met het bedenken en bouwen van hun creaties. Wij 
zullen u via onze website (www.rozenmaondag.nl), via streekkrant “De Rozet”  en nu ook via 
Facebook (zoek op Rozen-Maôndag Optocht in de zoekbalk) op de hoogte houden van alle 
belangrijke zaken rondom de 39e Rozen-Maôndag Optocht. 

 
Onze nieuwe Prins der Cavalieren, René La Bamba, 
zal dit jaar weer het sluitstuk zijn van onze optocht. 
Samen met zijn pages Claudia en Sammy, zijn 
adjudanten Niek van het Erve en Marcel Peters en 
president Peter Braam verwachten wij dat hij gaat 
‘’Vieren wat er te vieren valt’’ tijdens de mooiste 
carnavalsoptocht van Gelderland! Dat TV Gelderland 
bij vele voorgaande edities van de Rozen-Maôndag 
Optocht aanwezig is geweest in ‘’de Heksenketel’’, 
kan bovenstaande uitspraak alleen maar bevestigen! 

 
Ons bestuur heeft helaas afscheid moeten nemen van Els Damhuis, die na ruim 23 jaar 
penningmeesterschap en zitting in ons bestuur het stokje heeft overgedragen aan Marleen 
Heemstra. Extra blij zijn wij voor Els omdat zij afgelopen carnavalsseizoen is uitgeroepen tot 
‘Grutste Cavalier’. Een titel die zij, na al die jaren trouwe dienst, dubbel en dwars heeft verdiend. 
Wij zijn erg blij met haar opvolgster. Marleen zal ons comité vol mannen toch van wat vrouwelijk 
bloed voorzien.  
 
Wat belangrijke informatie over de 39e editie van de Rozen-Maôndag Optocht: 
Op maandag 11 februari gaat om 14.00 uur de optocht weer van start vanaf het Gemeentehuis in 
Beek. Met 38 jaar aan historie is de Rozen-Maôndag Optocht uitgegroeid tot de grootste en 
mooiste regionale Carnavalsoptocht van Gelderland. En wij zijn nog lang niet uitgegroeid!  
 
De afgelopen jaren is onze optocht alsmaar groter, langer en mooier geworden. In 2012 had de 
optocht meer dan 80 deelnemers! Deze deelnemers waren kleurrijk, uitbundig, groots en vaak 
ook origineel en actueel. Tel het snoepgoed, dat wordt gestrooid van de Prinsenwagens, daarbij 
op en de optocht is een feest om naar te kijken voor jong én oud! 
Op 11 februari hopen en verwachten wij nóg meer deelnemers en toeschouwers te gaan 
begroeten in “de Heksenketel”! 
 
Het aantal prijzen beschikbaar voor carnavalswagens is dit jaar maar liefst 8 en de 1e prijs levert 
€ 500,- op!  Voor de categorieën groepen en individuelen zijn er resp. 3 en 2 prijzen beschikbaar. 
De prijsuitreiking vindt na de optocht plaats op het podium voor “Hotel ‘t Spijker” en wordt 
traditiegetrouw gedaan door onze Prins en Jeugdprins van Basisschool de Biezenkamp. 
 
De Rozen-Maôndag Optocht is het grootste evenement in de gemeente Ubbergen en trekt al 
jaren toeschouwers en deelnemers uit de wijde omtrek. Ook dit jaar rekenen we weer op jullie 
deelname of aanwezigheid! Dos jezelf uit in de meest prachtige of ludieke carnavalsoutfit en 
omcirkel maandag 11 februari met dikke stift in de agenda! Geniet samen met de deelnemers, 
het overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en natuurlijk al je vrienden en 
familie van een heerlijke Carnavalsmaandag in Beek-Ubbergen.  
 
 
 

Stichting Rozen-Maôndag 
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