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Bakkerij
Cees Hendriks
Rijksstraatweg 189
Beek-Ubbergen
Tel. 024-6841336

Rozenmaondag zijn wij toe
Want dan is de bakker moe
Dinsdag met de Kroegentocht
Wordt ieder café door Cees bezocht
Woensdag zijn wij weer open
En kun je ons heerlijke brood weer kopen
Cees en ik staan dan gereed
Het is maar dat je het weet!
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Bekijk voor inschrijving, onze sponsoren, de route, foto’s uit de ‘oude doos’ en nog veel meer 
informatie onze website: www.rozenmaondag.nl. Ook op social media gebied kan de Rozen-
Maôndag Optocht niet achterblijven. Wij hebben daarom een Facebookpagina die te vinden is 
onder de naam Rozen-Maôndag Optocht in de Facebook zoekbalk.  ‘Like’ ons en je blijft 
meteen op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de optocht. Hartstikke handig en op deze 
manier hopen wij ‘’de Heksenketel’’ op 11 februari nog voller en levendiger te maken! 
 
 

Wij kunnen altijd nog hulp gebruiken van vrijwilligers!! 
Ook als u alleen van 11.00 tot 13.00 of van 15.00 tot 16.30 wilt helpen, bent u van harte 

welkom. 
Interesse? Bel vrijblijvend voor informatie naar (06) 1249 8720 of kijk 

even op onze website voor de contactgegevens van de bestuursleden. 
 
Tot slot, en zeker niet onbelangrijk: denk aan onze sponsoren die de optocht mede 
mogelijk maken. U herkent de sponsoren aan de sponsorplaat! 
 
 

Rozen-Maôndag Optocht in Beek:       Komt allen kijken !! 
Graag tot ziens tijdens de 39ste  editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndag Optocht op Carnavalsmaandag 11 februari 2013 !!!!! 
 
 
Met Carnavaleske Groet, 
 
Stichting Rozen-Maôndag Beek-Ubbergen        
www.rozenmaondag.nl        
 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

http://www.rozenmaondag.nl/
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Grutste Cavalier 2012 : 
Els Damhuis-Leenders 
 
 
 
In het jaar 2012 is de keus gevallen op een vrouw die  
de  deugd  “bescheidenheid”  hoog  in  haar  vaandel  
heeft  staan.  Vele  jaren  was  Els  werkzaam  op  de  
afdeling   Financiën   van   de   gemeente  Ubbergen.  
Daar  werd  ze  door  haar  mentor,   Jack  Boutens,  
vertrouwd gemaakt met alles wat met geld te maken  
heeft. 
 
Zo kon ze jarenlang de penningen beheren van de Stichting Rozen-Maôndag. Tevens was ze 
gedurende een lange periode penningmeester bij het VVV. Ook op diverse andere plekken was 
ze steeds op de achtergrond aanwezig. Wij vinden dat wij een juiste keus hebben gemaakt met 
Els als Grutste Cavalier. 
 
De Commissie. 
 
 

De lijst van Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts       1996 Theo Wiellersen   2004 Wim van den Hof  
1989 Margot van Boldrik      1997 Diny Schoenmakers   2005 Albert van Dorst 
1990 Benny Willems       1998 De Bouwploeg van BVC’12  2006 Antoon Flintrop 
1991 Antoon Wiebe       1999 Corrie Wentholt   2007 Albert de Witt 
1992 Bets Maas-Arts       2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen  2008 Wim Oosterhout 
1993 Ben Geutjes       2001 Annemarie Hendriks  2009 Janny vd Linden 
1994 Theo Maas       2002 Loet van Sluis       2010 Guus Huilmand 
1995 Pastoor W. van Kessel      2003 Jan Engelen    2011 George Felet  
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren
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Van Heerbaan naar Struinpad 
 
De Rijksstraatweg is niet zomaar een verbinding tussen stad en dorp. In het verre verleden 
trokken de Romeinen hier voorbij op hun tochten van Nijmegen (Noviomagus) naar Xanten 
(Colonia Trajana). Het bewijs, een uitgegraven mijlsteen met een opschrift van Keizer Trajanus, 
werd in 1628 in Beek gevonden. Naast het gemeentehuis staat een groot paneel waar de 
liefhebber dit allemaal kan nalezen. Ergo, een straat waar men als inwoner van de gemeente 
Ubbergen best trots op mag zijn. 
Het is dus logisch dat er bij het onderhoud van deze roemruchte verbinding alles ondernomen 
wordt om dit de gebruiker te laten ondervinden. Toen men in 1824 begon om deze verbinding 
tot een echte straatweg om te toveren, waren er al de nodige klachten van omwonenden en 
ingezetenen van de Heerlijkheden Ubbergen en Beek. Bij het verharden ging te veel van de 
oorspronkelijke structuur verloren. Kort samengevat: het Romeins verleden werd teveel geweld 
aangedaan. Toen er tot overmaat in Ubbergen ook nog tol moest worden betaald, waren de 
rapen gaar. De geschiedenis vermeldt veel pogingen tot het ontduiken van het tolgeld. Uniek is 
wel dat wasserij Thijs Verweij, die destijds in de Paddenpoel huisde, per hondenkar de was 
onderlangs naar Nijmegen bracht en daarmee een paar dubbeltjes extra verdiende. 
De oude verbinding met onze Oosterburen overleefde alle aanslagen op het hobbelige wegdek. 
Zelfs toen men in 1895 rails ging leggen voor een stoomtram. Een kleine18 jaar later sloeg de 
moderne tijd toe en reed er een elektrische tram. Wel dient te worden opgemerkt dat het 
elektrisch vervoer niet bepaald geruisloos was. 
Verder veranderde er niets. De maatschappij, eigenaar van de straatweg Nijmegen-
Cranenburg, liet de tolbetalende gebruikers nog steeds van het hobbelend Romeins verleden 
genieten. Ging je met de tram dan was het gevoel met het verleden weg. 
Voor de gemeente was de maat vol. De regering werd verzocht om van het deel Nijmegen tot 
aan de Duitse grens in Beek een Rijksstraatweg te maken. Dit lukte en omdat de Ooijpolder 
rijkelijk was voorzien van steenfabrieken kwam men op het idee de nodige klinkers in het 
wegdek van de straatweg te verstoppen. De binding met het rijke Romeinse verleden werd 
definitief doorgesneden, maar gelukkig verdween de Tolheffing. 
Het gemis van de binding met het verleden heeft ruim 90 jaar geduurd. Ineens werd er een 
kans geboden dit te herstellen. Er moest een nieuwe riolering komen, dus terug naar het 
verleden. Wat een kans om dat fijne hobbelige gevoel weer terug te krijgen. In de 
gemeenteraad werd zelfs gesproken over het verband waarin de stenen moesten worden 
gelegd. Er kwam een proefstrook om het hobbelniveau te bepalen zodat de fouten uit het 
verleden geen garantie zouden geven voor de toekomst. Men schoffelde alle klinkers 
onbekommerd, d.w.z. niet lettend op het formaat, op een grote hoop. Men verzekerde zich van 
een aantal werknemers die de Nederlandse taal en de kennis van het wegdek niet machtig 
waren en liet hen met een onmogelijk bestek alle stenen weer terugleggen. Resultaat het 
hobbelde te veel. Zelfs in de Romeinse tijd moet dat minder zijn geweest. 
Voor het gemeentehuis werd, vanwege het te verwachten lawaai, om de bekende reden een 
andere steensoort gebruikt. Ook moest iedereen 30 kilometer gaan rijden om het wegdek beter 
te egaliseren. Gevolg, het leek dus niet op de oude tijd, daarom werden ook de trottoirs weer 
opgebroken. 
Om de binding met de Romeinen te herwinnen heeft de gemeente besloten de Rijksstraatweg 
te benoemen tot Struinpad. Met deze benoeming kunnen omwonenden worden ingeschakeld 
om de nodige oneffenheden in de woonomgeving aan te brengen. Deze methode is sinds kort 
ook in zwang langs de N325.  
Op woensdag 13 februari om 11.11 uur, na een uitgebreid Carnavalsfeest, worden 
omwonenden uitgenodigd om in werkkleding te verschijnen. De Gemeentelijke Technische 
Dienst  zal voor het nodige gereedschap zorgdragen en iedereen voorlichten hoe de stenen zo 
ongelijk mogelijk kunnen worden gelegd. Succes allemaal !!! 
 
Oud-Prins Lodewijk 
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Tot de grens met Duitsland liep het Nederlandse 
deel van de straatweg Nijmegen-Cranenburg. 
 
Het punt is nog te herkennen dankzij de replica van 
de grenspaal aan de Rijksstraatweg aan de ingang 
van het Keteldal. 
 
Het wegdek gaat hier van klinkers over in asfalt. 
De foto is genomen gedurende de Eerste 
Wereldoorlog, waarschijnlijk in 1915. 

In 1926 was de grote watersnood en stonden de 
lager gelegen gronden van de gemeente Ubbergen 
onder water, dus ook gedeelten van de 
Rijksstraatweg. 
Op de foto links het gemeentehuis, in het midden de 
woning van Groothuijse. In de gevel is later een 
gedenksteen aangebracht. 
De bootjes leggen aan op de straatweg tegenover 
Hotel De Oorsprong, nu het parkje met wasvrouwtje 
en watermolen. 

De Tol in Ubbergen met de elektrische tram. 
Vooral de vrachtrijders hadden er een hekel aan. 
 
De weg door Ubbergen en Beek vormde een der 
drukste verkeersroutes op het Duitse achterland. 
Bij een geregelde dienst kon dit ‘blok aan het been’ 
flink in de papieren lopen. 
 
Het was burgemeester E.H.J. van Voorst tot Voorst 
die jarenlang pogingen ondernam om de lastige ’sta 
in de weg’ te ruimen. 
 

Op 1 juli 1929 was het zover en hoefde men, met 
dank aan de burgemeester, geen tol meer te 
betalen. 
Er was één groot probleem. 
De schriftelijke bevestiging van de opheffing was 
nog niet binnen dus mocht de originele slagboom 
niet worden doorgezaagd. 
Een haastig gemaakte nep slagboom moest het 
toen ontgelden onder het zingen van: 
In naam van de vrijheid ruim op deze tol, te lang 
reeds maakt ons deze hinderpaal dol. 
 

Trottoirs kende de oude straatweg niet. 
Bij vrachtrijder en bleker Groothuijse stonden de 
karren gewoon voor de deur. 
 
Anno 2013 is het na alle investeringen niet anders 
geworden. 
 
Situatie nu, Rijksstraatweg 127 
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Sous les Eglises  
bedankt Beek voor alweer 25 jaar! 

 
In deze carnavalskrant zit een viltje. En niet zomaar een viltje. Het is een 
cadeautje waarmee Sous les Eglises Beek bedankt voor alweer 25 jaar!  
2013 staat bol van TOP entertainment en de mooiste feesten. Alle 
feesten staan op het viltje. Dat viltje is ook een stempelkaart. Bewaar 
het viltje goed en probeer zoveel mogelijk stempels te halen.  
 
Elke stempel is een drankje waard op 8 juli op het grote Sous 
Superfeest.   
Heb je zeven stempels dan maak je kans op een reis naar LAS VEGAS 
voor twee personen! 
 

Er zijn 11 stempelmomenten en tijdens elk stempelmoment zijn kosten nog moeite gespaard om er iets 
fantastisch neer te zetten.  
 
Tijdens de Carnaval pakt Sous uit met prachtige artiesten:  
 
7 februari ‘t foute feest VIP edition:  
De dresscode is someone famous en er zullen drie  
fantastische artiesten komen optreden !! Er zullen 
ook   leuke   prijzen   zijn   voor   de  best  verklede  
personen. 
 
9 februari Pronkzitting der Cavalieren: 
Deze zal weer plaatsvinden in de Feesttent op de  
Kerkberg. Om de goede banden met de Cavalieren  
te onderstrepen gaan we de Pronkzitting opluiste- 
ren met een optreden van the Showbusters. 
 
10 februari Sous Brasil met een optreden van  
Tropical Time. 
 
11 februari Rozen-Maôndag in de feesttent.  
Daar komt FRAGMENT. Een band die de ZWARTE CROSS jaarlijks plat speelt.  
 
12 februari Kroegentocht die dit jaar later begint en die rond 20.00 uur eindigt in Sous. Ik kan je 
adviseren nog wat energie te bewaren voor het spetterende optreden van de LAWINE BOYS. Deze act 
is al drie jaar achter elkaar verkozen tot beste party act van Nederland!!! Na de kroegentocht gaan we 
met zijn allen om 00.00 uur de heks verbranden om de Carnaval mooi af te sluiten. 
 
15 februari Haring Happen: Vanaf 17.00 uur de fantastische momenten van de Carnaval evalueren 
onder het genot van een biertje en een harinkje. 
 
14 maart Sous swing 30: Deze dansavond is voor de jongelui. 
 
15 maart Sous Swing 30 plus: Deze dansavond is voor de jongelui boven de 30, die van dansen houden. 
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29 april Hollandse avond: Deze avond is al weer jaren een groot succes. Dit jaar gaan we hem 
opluisteren met een fantastisch optreden van Lesley Williams, de beste Andre Hazes imitator! 
 
11 mei Stand up Comedy Night: Ik heb voor deze avond de hulp ingehuurd bij het Stand up Comedy 
Café in  Amsterdam. De beste vier comedians op het podium in Sous! 
 
6 juli The Corona’s: Deze band was afgelopen jaar 11 dagen te bewonderen in het  Heineken Holland 
House in Londen tijdens de Olympische Spelen. Het is toch fantastisch dat we hen in Beek-Ubbergen 
kunnen bewonderen. 
 
Dit zijn de stempelmomenten! En daarbij dus groot feest op maandag 8 juli! Om in al dit feestgedruis 
je stempelkaart niet kwijt te raken, heb ik een goede tip voor je: gaatje erin, touwtje erdoor en voila: 
een medaille. 
 
 
Gegroet, 
Martijn van der Hogen 
 
Sous les Eglises 
 
 
Lang leve het Beekse Feest!  
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Kroegverhalen 
 
 
 
In de jaren tachtig was ik een regelmatig bezoeker van de kroegen in ons dorp. Het aantal van 
dit soort gezellige gelegenheden is drastisch teruggelopen en ook worden er minder verhalen 
verteld. Met een modern verlengstuk, vastgegroeid aan je hand, komen er andere 
mogelijkheden tot je beschikking om de wereld eens nader te bekijken. Om even terug te gaan 
in de “oude”tijd heb ik wat van die verhalen van toen voor u, geachte lezer, op papier gezet. 
Elke kop van het verhaaltje begint met de datum waarop het verhaal verteld werd, het café 
waar men elkaar trof en de persoon, die het aan het luisterend publiek prijs gaf. 
 
Albert de Witt 
 
22 maart 1983, Café De Musschenberg, Theo Merkus (de boswachter) 
Jan Kont (Verheijen) woonde vroeger op De Geest. Hij was doodgraver. Hij had de gewoonte, 
wanneer hij weer eens dorpsgenoten begraven had, wijdbeens op het graf te gaan staan en 
dan zei hij altijd: “Die heb ik gepot (gepoot), maar hij komt nooit uut.” Toen hij later “moest” 
trouwen werd er gniffelend verteld: “ Ja, Jan heeft weer eens gepot, maar nu komt hij wel uut.” 
 
Willem Lamers (1919-1981) was een dorstig oermens. Een tijd lang verdiende hij er wat bij als 
losse kracht bij Albert van de Boom, die de plaatselijke begrafenisonderneming exploiteerde. 
Op een warme dag was Willem een graf aan het delven, toen de dorst weer eens toesloeg. 
Gelukkig was Mariska, de dochter van Geert Ebbers, in de buurt. Aan haar vroeg Willem om bij 
haar vader een flesje bier te halen. En dat gebeurde want Willem was goed voor de centen. Je 
moest er wel eens lang op wachten. Hoeveel flesjes bier Mariska naar Willem heeft gebracht is 
onbekend, maar uiteindelijk moest Geert erbij gehaald worden om Willem uit de “kuul” te 
krijgen. 
 
 
23 maart 1983, Kantoor Wibeco B.V. Frans de Witt 
Het volgende verhaal heeft zich afgespeeld bij Theodoor Daamen. De mannen zaten te 
toepen. Het waren Eef de Zwart, een grote vent met handen als kolenschoppen en een 
onstuimige aard, Chrisje Peijnenburg (1911-1993, Arts-den Breul), Herman Kok, de 
dorpsaannemer en Theodoor in eigen persoon. De verveling was in aantocht en op suggestie 
van Theodoor ging men het volgende spel spelen. Wie het eerst kwaad werd, zou een rondje 
moeten geven. Chris, een alom bekende “zuiger”, vond het een prachtig plan, maar hij deed of 
hij wat moeite had met Eef. Hij zei: “Eef, jij kunt hier niet aan mee doen want als jij verliest kan 
je het toch niet betalen.” En hierop waren de poppen aan het dansen. Chris kon met moeite uit 
de handen van Eef blijven, maar de verliezer was bekend en heeft uiteindelijk de deelnemers 
op een rondje getrakteerd. 
 
 
24 april 1983, Café De Witte, Willem Simons 
Maarten Kersten (Maartje) was in zijn jonge jaren een heetgebakerde luidruchtige kerel. Op 
een dag kwam hij in gezelschap van zijn hond bij De Witte binnen. “Die hond is toch wel 
zindelijk”, vroeg De Lange (Wim Simons) aan Maartje. “Maak je geen zorgen, ik heb hem zelf 
afgericht”, was het antwoord van Maartje, die doorliep naar het toilet. Vlug werd er door De 
Lange een glas water over de vloer gegooid. Even later zat Maartje weer aan de bar. “Zeg 
Maartje, klonk het, houd jij voortaan jouw hond thuis en laat hem daar de zaak onder pissen.” 
Verwijtend wees De Lange naar de pas gevormde natte plek op de verder kraakheldere vloer. 
Door razend snel weg te spurten, wist de hond gelukkig te ontkomen aan de bulderende 
Maartje, die het arme dier tot aan zijn huis achterna heeft gezeten. 
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14 mei 1983, Rijksstraatweg 125, Jopie de Witt-Engelaar 
In vroeger jaren zongen de kinderen in Beek: 
Dames en Heren 
Laat je bij de Rooie scheren 
Is hij te rood, ga dan bij de Jood 
Is hij te duur, ga dan bij zijn buur. 
 
Toelichting: met De Rooie wordt kapper Arntz bedoeld, die, waar nu het kantoorpand van 
Francien van der Hogen is gevestigd, zijn zaak had. De Jood ofwel Gerrit de Jood (Hendriks) 
was eveneens kapper. Hij had zijn zaak, waar nu de kerkgangers hun auto’s parkeren.  
 
 
12 juli 1983, Rijksstraatweg 127, Hans Verploegen 
Het was reeds ver over sluitingstijd, maar bij café De Witte werd lustig doorgepimpeld. 
Plotseling stond politieagent Oor binnen. Deze handhaver van de Wet was een chagrijnig type. 
“Het is de hoogste tijd” mopperde hij en er kon niet meer worden getapt. “Met het betalen van 
mien piepers bin je anders ook niet op tied”, was de onverwachte reactie van Piet Syk (de 
Haard) en hierop gingen de heren huiswaarts. 
 
 
15 juli 1983, Café De Witte, Piet Selbach 
Toon Wiebe fungeerde als voorzitter van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) Tijdens een 
vergadering bij Café de Witte gaf hij het woord aan “vriend Verheijen.” Lange Jan reageerde als 
volgt: ”Wie zegt dat ik jouw vriend ben?” 
 
 
15 juli 1983, Café De Witte, Piet Selbach 
Tijdens een vergadering van de varkensfokvereniging sprak Piet Hendriks, de vader van Frits 
de postbode, de volgende volzin uit: ”Geachte aanwezigen, u heeft de agenda wel voor u 
liggen, maar de notulen niet. Ik ben ze niet vergeten, maar ik heb er niet aan gedacht.” 
 
 
15 juli 1983, Café De Witte, Piet Selbach 
De penningmeester van de varkensfokvereniging hield een betoog, dat hij afsloot met de 
woorden: ”Overigens was dit een financieel moeilijk jaar want de Zusters van Liefde hadden de 
pest.” 
 
 
15 juli 1983, Café De Witte, Piet Selbach 
Bertus Borremans (1908-1982), de kleermaker, komt bij De Witte binnen en wordt door Nol 
Kamps, de meubelmaker, begroet met de woorden: ”Ben je uitgenaaid, Bertus?” 
 
 
18 juli 1983, Wasserij Verweij (Keteldal) , Noël v.d. Schaeghe (1924-1987) 
Baaje Wanders zat om onduidelijke redenen opgesloten in de bovenverdieping van het 
gemeentehuis. Wat hij had misdaan, was mij onbekend. Het was een ontzettend warme dag. 
Jaaje de Boelt uit de Smorenhoek hield, om Baaje te treiteren, met behulp van een gard een 
flesje bier voor de neus van onze delinquent. Ondanks verwoede pogingen kreeg Baaje het 
flesje bier niet te pakken.  
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Voor al uw bier en wijn
moet u ook tijdens de Carnaval
bij wijnkoperij Jos Peters zijn

Wijnkoperij Jos Peters
Voor wijnen, gedistilleerd en verhuur van bierfustjes en glaswerk

Wij verzorgen wijnproefavonden

Nieuwe Holleweg 1 - Beek- Ubbergen Tel. 024 - 684 2221  Privé 024 - 684 2688

een geweldig carnaval
toegewenst door

SCHILDERSBEDRIJF

A.P. BOS en Zonen
Beek-Ubbergen Tel. 024 - 684 3610
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Het was een vrij makkelijke 
beslissing toen aan ons 
gevraagd werd of wij voor 
de Boerenbruiloft 2012 in 
de onecht verbonden 
wilden worden. Deze eer 
konden wij natuurlijk niet 
aan ons voorbij laten gaan. 
Het was voor ons meteen 
duidelijk dat John 
(Cremers) de functie als 
ceremoniemeester ideaal 
voor ons zou kunnen 
bekleden. Hij kon dit 
uiteraard niet weigeren, 
ondanks dat hij al Prins in 
spé was op dat moment. 
Dus met de illusie dat John  

onze ceremoniemeester was, begaven wij ons naar de Prinsenproclamatie. Toen de grenspaal 
in zicht kwam en deze smiecht als Prins Carnaval 2011-2012 het podium op kwam zetten, 
vervloog deze illusie. Het was dus toen aan ons om op zoek te gaan naar een nieuwe 
ceremoniemeester en kwamen uit bij het organisatietalent Stanley de Goey. Samen met Bart 
Huilmand als penningmeester was het tijd om te beginnen met de voorbereidingen. Terwijl de 
nodige voorbereidingen getroffen werden met Claas de Witt en Jürgen Op den Camp waren 
Paul de Wijze en Marc Arts in het geniep informatie over ons aan het inwinnen.  

11 Februari was daar en nadat iedereen zich opgedirkt had en in hun outfit had gehesen, kon 
de dag beginnen. ’s Middags verzamelden we bij Sous les Eglises en, naar traditie, werden er 
verschillende kiekjes gemaakt voor de kerk. Begeleid door de KNAgalm begaven wij ons door 
het dorp en kwamen uit bij het prachtig versierde Spijker à la “de Boerenstal”, waar de 
huwelijksvoltrekking zou plaatsvinden. Hier maakten we een prachtige entree onder 
begeleiding van oud-tamboer Peter en oud-majorette Mariët. Complimenten en dank voor de 
geweldige middag die Paul en Marc hier in elkaar hebben weten te zetten. Onder het genot 
van de nodige drank, waarbij zelfs  heuse Boerenjongens, hebben we een fantastische middag 
beleefd. De zaal werd gevuld met veel gelach door de grappen en grollen van Wies en Nie 
Wies en een “geslaagd” optreden van de familie Verploegen. Het hoogtepunt voor ons was 
natuurlijk de huwelijksvoltrekking met trouwboeket, getuigen, ringen en alles erop en eraan.  

Wij wensen hierbij dan ook Prins René La Bamba en zijn kabinet een hele fijne Carnaval en  
hopen dat het nieuwe bruidspaar net zo’n geweldige dag zal beleven als wij hebben ervaren. 

Tenslotte willen we iedereen bedanken, met name het hof en de organisatie, voor deze 
geweldige dag en alle felicitaties en cadeaus die wij in ontvangst hebben mogen nemen.  

 
3x Alaaf!   

Regé & Silvia 

 

 

 

 

Boerenbruidspaar 2012 
Regé & Silvia van Steen 



 

 
46 

 

Tankstation Total - ’t Meertje

Nieuwe Ubbergseweg 160 - Nijmegen
Tel. 024 - 3231187

In onze moderne shop:

AUTO-ACCESSOIRES

FRISDRANKEN

TABAKSWAREN

ZOETWAREN

BLOEMEN

CADEAU-ARTIKELEN
ma. t/m vrij.:       06.00 - 22.00 uur
zaterdag:            07.00 - 21.00 uur
zondag:              08.00 - 21.00 uur

TEVENS VERHUUR VAN DIV. AANHANGWAGENS
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