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Het moment waarop ik dit stukje begin te 
schrijven, ben ik net terug van een heerlijke 
vakantie in Turkije. Twee weken lang genoten 
van zon, zee en strand bij temperaturen van 
gemiddeld 30°. En nu dus in gedachten terug 
naar de periode van het Carnaval met 
beduidend lagere temperaturen. 

Het was geweldig! Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe het is om Prins der 
Cavalieren te mogen zijn. Samen met president Peter, adjudanten Jürgen en Marcel, pages 
Danique en Selina (natuurlijk ook Fabiènne, die af en toe moest invallen) en mijn echtgenote 
Birgit heb ik een fantastische tijd gehad. Het is een periode waarin je bijna elk weekeinde 
onderweg bent. Hierbij wil ik nadrukkelijk ook een dank je wel aan Tonny Merkus, alias Lampje, 
geven. Het is dus ook erg intensief. Belangrijk hierbij is dat het binnen het kabinet dan ook 
“klikt”. En deze klik die was er zeer zeker! En dat geldt ook voor alle partners. 
 
De hoogtepunten volgden elkaar in ras tempo op. De recepties bij de verenigingen binnen het 
Helaho, het bijwonen van diverse pronkzittingen, het Schlagerfestival in Millingen a/d Rijn en in 
Groesbeek, de geweldige Sterrenavond in Nieuw-Bergen, het internationaal Prinsentreffen in 
Nijmegen, het Prinsenfrühshoppen in Kranenburg en natuurlijk de Boerenbruiloft van onze 
goede vrienden Regé en Silvia van Steen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Ondanks dat dit geweldige feesten zijn, verheugde ik mij enorm op het Carnaval in onze eigen 
Heksenketel. De maanden vóór het Carnavalsweekeinde ben je voortdurend onderweg in 
binnen- en buitenland, maar uiteindelijk kom je thuis, in je eigen dorp.  
 
Woensdagavond wordt er afgetrapt met een gezellige pronkzitting in ’t Höfke, ook wel bekend 
als ’t Bolkhuus. Tijdens deze avond waren mijn ouders ook van de partij. Zij hebben, evenals ik, 
genoten van de diverse optredens. Het doet goed om deze senioren zo te zien genieten. 
 
Op donderdag hadden we de “foute avond” bij Sous. Zoals altijd was het ook dit jaar weer erg 
druk, maar vooral ook erg gezellig! Hoogtepunt voor mij als Prins was natuurlijk het in ontvangst 
nemen van mijn onderscheiding in een zeer groot formaat.  
 
Op vrijdagmiddag waren we getuige van de installatie van de nieuwe Jeugdprins Prins Daan d’n 
Dolle. Dit vond plaats in de basisschool De Biezenkamp. Ook dit was een geweldig feest met 
zéér veel kinderen, allemaal mooi verkleed. Voor de toekomst van het Beeks Carnaval zit het 
dus wel goed. 
Vrijdagavond vond zoals altijd de sleuteloverdracht plaats. Dit jaar niet in het Gemeentehuis in 
Beek, maar in De Vriendenkring te Leuth. Ook dit was een gezellig gebeuren. 
 
Zaterdagmiddag om 12.00 uur was het dan eindelijk zover! De officiële start van het Carnaval in 
de Heksenketel. Samen met de Jeugdprins Daan d’n Dolle mochten we de (prachtige) heks 
hijsen. Dit alles onder het toeziend oog van zeer vele dorpsgenoten. Het feest kon beginnen! 
Na het hijsen van de heks zijn we naar het jeugdcarnaval van B.V.C. ’12 geweest. Ondanks 
een geringe opkomst van de jeugd, was het toch een leuke middag. 
Op zaterdagavond heb ik één van mijn hoogtepunten beleefd tijdens de Pronkzitting in de 
feesttent. Wat heb ik genoten van een fantastische avond. Ik wist niet dat er zoveel talent 
rondloopt in Beek. Ik viel van de ene verbazing in de andere. De avond zat vol verrassingen.  
Mijn adjudanten bijvoorbeeld. Ik wist niet dat zij zo goed piano kunnen spelen en dan ook nog 
met losse handen! Prachtig. 
 

Van John de Feestneus,  
Oud-Prins der Cavalieren 
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De leden van de programmacommissie (waarvan ik zelf deel uitmaak) hadden een geweldige 
act. Hierbij verschenen zelfs Albert de Witt en Harry Lensen op het podium. Heren, hulde!  
En wat te denken van de officieren van schutterij B.U.B. Zij brachten met hun optreden een 
fantastische muzikale ode aan mij. Geweldig! Ook hartelijk dank aan alle andere artiesten die op 
deze avond zijn opgetreden.  Wat mij vooral goed heeft gedaan op deze avond was de 
aanwezigheid van mijn familie (mijn ouders, mijn drie zussen en een zwager). 
 

Zondagochtend vroeg op weg naar 
Kranenburg om deel te nemen aan de 
optocht. Zeer gezellig en het publiek staat tot 
10 rijen dik langs de kant. 
 
Aansluitend naar Beek voor een zeer 
geslaagde kindermiddag. Als Prins mocht ik 
diverse keren voorop in de polonaise met tal 
van kinderen achter me aan. Sommigen 
“hangen” echt aan de cape en zijn zeer 
onder de indruk van de “grote Prins”.  
Een bijzondere ervaring en een zeer 
geslaagde middag. ’s Avonds hebben we 
 
 

heerlijk gedanst op swingende muziek tijdens de Caribische avond bij Sous.  
 
Maandag, de Rozen-Maôndag. Als eerste staat er een bezoek aan de verkeersregelaars op het 
programma. Er wordt een lekker saucijzenbroodje gegeten bij Sous. Daarna hebben we een 
bezoek gebracht aan de pastorie. Traditiegetrouw stond daar een heerlijke kop pindasoep klaar, 
waarvan Corrie nog steeds het recept niet wil verraden. Na de soep terug naar Sous om 
gezamenlijk met de Prinsen, die deelnemen aan de optocht, gezellig een biertje te drinken. 
 
De Heksenketel is inmiddels volgestroomd met mensen. Vanaf 14.00 uur ging vervolgens de 
38e optocht van de Rozen-Maôndag van start. Prachtige wagens, veel loopgroepen en 
individuele deelnemers. Originele thema’s die ook betrekking hebben op mijn prinsenschap. Erg 
leuk. 
Nadat we de gehele stoet voorbij hebben zien trekken, sluiten wij met onze wagen achteraan. 
En wat je dan beleeft zijn ware kippenvelmomenten. Wat een volk! Fantastisch en niet te 
beschrijven wat voor een gevoel het geeft om als Prins door de mensenmassa te mogen gaan. 
Na de optocht was er voor het eerst het Beeks Buuten en het Beeks Binnen. Ook dit bleek een 
fantastisch feest te zijn en zeker voor herhaling vatbaar. De stemming zat er hier goed in. 
 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Dinsdag, de laatste dag. Traditioneel de dag van de kroegentocht, een echt “Beeks” feestje. 
Menigeen is dan al gesneuveld, maar de echte Carnavalsvierders zijn ook op deze dag nog van 
de partij. Al met al werd ook dit een zeer geslaagde, en zoals altijd een erg zware, middag.  
Ook op deze dag waren de mensen van Occupy Beek weer van de partij. Ik wil deze groep een 
enorm compliment geven. Ten eerste voor het geweldige idee en ten tweede voor het feit dat zij 
vanaf de eerste (heks hijsen) tot de laatste minuut (heks verbranden) vertegenwoordigd zijn 
geweest bij tal van activiteiten en geweldig in hun rol zijn gebleven.  
 
En dan wordt het avond en gaat het richting de klok van twaalf. Heks verbranden, einde 
Carnaval! Gemengde gevoelens. Kapot, maar erg voldaan. Je weet dat het voorbij is, maar 
eigenlijk wil je niet dat er een einde aan komt.  
Tranen, handen schudden, bedankjes, een laatste toespraak en dan de handschoenen in het 
vuur. Het zit erop. 
 
Hierna breekt een lange periode van stilte aan. Tot 10-11-12. Het afscheid van mijn 
prinsenschap.  
Dit heeft echter niet kunnen plaatsvinden zoals het eigenlijk gepland was. Door privé- 
omstandigheden kon ik hierbij helaas niet aanwezig zijn. Desondanks heb ik vernomen dat het 
toch een gezellige avond is geweest met een fantastische nieuwe Prins. Ik wil Prins René La 
Bamba met zijn kabinet dan ook een geweldig carnavalsseizoen toewensen.  
 
Cavalieren, kabinet, Birgit en alle feestvierders in Beek:  
 
Hartelijk dank voor een geweldig mooi Carnavalsseizoen!! 
 
Oud-Prins John de Feestneus 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Broederschap der Oud-Prinsen 
 
 
 
Als voorzitter van ons Broederschap Oud-Prinsen word je altijd gevraagd een woordje te 
schrijven. Het afgelopen carnavalsjaar is onder aanvoering van ons “jongste” lid, Prins John de 
Feestneus, wederom een zeer geslaagd jaar geweest. Wij  wilden hem daarom ook tijdens de 
afgelopen proclamatie-avond feestelijk in ons midden opnemen, ware het niet dat persoonlijke 
omstandigheden dat niet toelieten. Natuurlijk zullen wij John op een nog te bepalen moment in 
onze boederschap opnemen 

 
Ook dient op deze plaats nog gememoreerd te 
worden dat wij het afgelopen jaar afscheid hebben 
moeten nemen van onze 1e en ex-voorzitter (33 jr.!) 
Jan Meijer. Jan was onvermoeibaar in zijn bijdrage 
aan ons gezelschap en gaf op geheel eigen wijze 
invulling aan het begrip: voorzitterschap. Daar de 
vergaderingen met de BOP altijd uiterst gezellig 
waren, heb ik als zijn opvolger besloten zijn stijl van 
voorzitterschap  niet alleen over te nemen, maar 
zelfs te kopiëren.  Chaos is soms een schoon 
goed… Jan bedankt en we zullen bij al onze 
bijeenkomsten regelmatig aan je denken. Met de 
nieuwe Prins René la Bamba is er na Roy de 1e  en 
Jan Willem punt NL nu een derde Prins, wiens 
vader Prins ook Prins der Cavalieren is geweest. 

 
René wij wensen jou een gevierd jaar toe. Jouw motto: “vieren wat er te vieren valt”  kon niet 
beter worden gekozen, want volgens mij deed je dat altijd al………… Ook jou zullen wij t.z.t. 
liefdevol in ons midden opnemen. 
 
 
De Voorzitter der Oud-Prinsen, 
 
Paul de Wijze 
 
 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Manege Ebbers is gespecialiseerd
in ponyrijden voor de
jeugd van 7 - 17 jaar

(gediplomeerde instructeurs)

DÉ MANEGE VOOR KINDEREN!
Alde Weteringweg 2 ~ 6573 AZ ~ Beek-Ubbergen ~ Tel: (024) 684 1267
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IN MEMORIAM 

Onze Oud-Prins Jan Meijer overleed kort voor de vorige Carnaval op 28 januari 2012. Het lijkt 
lang geleden, maar de herinneringen aan deze actieve Prins zijn nog helder in beeld. Na zijn 
drukke Carnavalsjaar bleef hij betrokken bij de vereniging. Zijn ervaring kwam goed van pas in 
de functie als adjudant bij diverse Prinsenkabinetten en bij de organisatie van het 
kindercarnaval. Toen op 02-03-74 het Broederschap van Oud-Prinsen (BOP) werd opgericht 
was Jan al snel van de partij en werd hij voorzitter van deze club. Hij vervulde die functie 33 
jaar met verve en menig Oud-Prins werd onder zijn leiding tijdens de Pronkzittingen 
opgenomen in het Broederschap. 
De jaarvergaderingen van het Broederschap op 27 december (de opmaat tot de Onnozele 
Kinderen) waren, dankzij zijn unieke invulling van het voorzitterschap, steeds een zalige chaos. 
Gelukkig is deze traditie bewaard gebleven. Naast voorzitter was Jan trommelaar. Een vaste 
job als stuwende kracht achter de BOP-band. De band was altijd present tijdens deze jaarlijkse 
sessie van de ‘Vakbroeders”, de Pronkzittingen en natuurlijk dweilend op Rozen-Maôndag. 
De andere carnavalsliefde van Jan was het Cavalierenkoor de Hofbrouwers. Vanaf de 
oprichting in 1979 bleef hij 42 jaar lang trouw op repetities en optredens komen. Gedurende die 
periode vervulde hij 30 jaar het voorzitterschap en werd terecht de beschermheer van deze 
zangers.  
Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk Carnaval voor Jan was, maar in zijn jonge jaren was 
dat het voetbal. In het seizoen 1961-1962 was hij aanvoerder van het eerste elftal van BVC dat 
kampioen werd van de 4e klasse. Kennelijk was zijn prinselijk motto: “Geef hem de ruimte, geef 
hem de vaart” toen al van toepassing. De Cavalieren, toen nog in de kinderschoenen, 
beleefden in dat seizoen een succesvolle start van het Beekse Carnaval.       
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Nog 1124 nachtjes slapen en het zit er al weer 
op! Ja, ja zo snel gaat de tijd: wat leuk is, komt 
snel én wat snel komt, is leuk weer voorbij… 
uhhh zo weer voorbij. Vooral die 1124e, nu al 
memorabele nacht, vliegt voorbij. Drie keer met 
de ogen knipperen en alles is slechts eine 
Erinnerung. Let maar op mijn woorden. 

Want…..  voordat u het weet, staat het Kölnisch 
Wasser 4711 op het nachtkastje van uw 
geliefde. Een tastbare herinnering aan die 
1124e nacht. Voor u en uw vrouw. Het 
welverdiende presentje dat elke senator voor 
zijn duifje mee zal nemen uit de oerregio van 
het Carnaval. 

 

Heren senatoren,  
nog 1123 nachtjes slapen en dan is het zover!! 
 En daar is het om te doen, mijn lezers: Köln! 

Het is niet anders. Een lotje uit de loterij, de 
datum waar wij senatoren allen naartoe leven, 
nog slechts 1123 nachtjes slapen…… 
 
Onze dierbare vereniging, die heden ten dage 
met 43 senatoren bloeit als nooit tevoren, reist 
af naar Köln. Over 3 seizoenen bestaan de 
Cavalieren 55 jaar én beste lezer, u begrijpt 
dat wij dat niet zonder slag of stoot voorbij 
kunnen en moeten laten gaan. Sterker nog: de 
plicht roept, tanden op elkaar! Vergelijk het 
met het opkomen in militaire dienst: wat moet 
dat moet, ondanks alle emoties die dit teweeg 
gaat brengen. Ja ja, de Cavalieren reizen af 
naar het walhalla van het Carnaval om de 
Beekse bloemetjes in Keulen buiten te zetten. 
Eindelijk wat stoom afblazen, na 55 jaar 
bikkelen en keihard werken. We zijn er hard 
aan toe…. 
 
U als lezer begrijpt volkomen dat deze 
heldentocht zeer goed voorbereid dient te 
worden: beslagen moeten wij ten ijs komen, 
100% focus, 100% toewijding. Niets meer, 
niets minder. Met deze criteria in ons 
achterhoofd heeft zich binnen 1 minuut en 14 
seconden een commissie geformeerd met het 
breedst denkbare draagvlak binnen onze 
geliefde vereniging. Toegewijde senatoren die 
het aandurven hun familie over 1123 nachtjes 
slapen alleen te laten. 
 
Terecht vraagt u zich af: wie zijn dan deze 
dapperen onder de senatoren? Wie durft deze 
immense verantwoordelijkheid op zich te 
nemen? Welnu, hier volgen hun namen: Claas 
de Witt, Jan Willem van der Hogen, Heinz van 
Benthum, Freek Flemminks, Vincent 
Creemers, Theo Reintjes, Peter Bijl en 
ondergetekende. Draconische beslissingen 
die door acht verantwoordelijken zullen 
genomen moeten worden om deze 
onderneming in goede banen te leiden. 
Acht senatoren met raad en daad bijgestaan 
door onze adviserende senator Jos Peters 
met zijn jarenlange “Köln-Erfahrung”: een rots 
in de branding, die ons over 1123 nachtjes 
veilig door de Keulse heksenketel gaat 
loodsen. 
 

Uw vrouw heeft eindelijk haar verdiende 
weekendje rust te pakken. Zij kan ongestoord 
eens een dagje gaan winkelen, de 
spaarrekening om zeep helpen, zonder gesnurk 
gaan slapen, uw schoonmoeder op visite laten 
komen én weer eens haar te nauwe danspakje 
aantrekken om bij Tinus ongegeneerd tot in de 
vroege uurtjes de voetjes van de vloer te laten 
gaan. Met kater en al zal ze u de volgende dag 
ontvangen als haar Tarzan. Haar prins op het 
witte paard, terugkomend van de zware fysieke 
en mentale beproeving die u heeft moeten 
doorstaan. 

Maar dat is het lot van een doortastende 
senator. Een senator met lef, die zijn gezin 48 
uur lang kan missen. Jawel, met tranen in de 
ogen. Maar ook die tranen zullen over 1123 
nachten onvermijdelijk zijn want het opperhoofd 
van het gezin moet plichtsgetrouw zijn gezin op 
die 1124e nacht in de steek laten. Omwille van 
de zaak: Köln. 
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Maar nu even: tot zover! We hebben al teveel prijs gegeven. We bespeuren de onrust bij de 
vrouwen en kinderen van onze senatoren: kunnen we het aan? Wie zorgt er voor brood op de 
plank? Nu onze Pater Familias ons aan ons lot over gaat laten! In dat kader kan ik u, lezers, 
enigszins gerust stellen. Alle deelnemende gezinshoofden worden na ons gezamenlijk ontbijt in 
Sous zaterdagochtend veilig bij Tinus opgehaald en zondagavond met opgeheven hoofd weer 
thuis gebracht met de touringcar. Neen, niet die van Lampje, maar met een wat groter 
exemplaar, aangezien tenminste 35 senatoren deze plicht op zich gaan nemen.  

 
De Präsident van de commissie wenst u namens de commissie een fantastisch Carnaval! 

Helau! Adrie Bos. 

 

Uitslag Prinsentoto 2012  
 
Ook dit jaar hebben de senatoren van de Cavalieren huis aan huis de prinsentoto opgehaald. 
De kou, regen en wind nemen zij voor lief om de totoformulieren op te halen bij de mensen. 
 
Dit jaar zijn er in totaal 1.349 stemmen uitgebracht op de verschillende kandidaten. 
Op René la Bamba werden 134 stemmen uitgebracht direct gevolgd door Noud van Hecke met 
118 stemmen en Peter Bijl met 117 stemmen. 
 
De prijswinnaars van de toto 2012 zijn: 
1e prijs € 35,00 Barry van Eck 
2e prijs € 25,00 Gerard van der Pluijm 
3e prijs           € 10,00 Dion Awater 
 
Gefeliciteerd met jullie prijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opbrengst van de prinsentoto zal worden gebruikt om Carnaval in de Heksenketel te vieren. 
Bejaarden en zieken worden bezocht en de kinderen uit ons dorp worden zeker niet vergeten. 
De Cavalieren en Prins René la Bamba willen iedereen bedanken voor de deelname. 
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Dagelijks veilingverse snijbloemen  

- Trendy boeketten en bloemstukken  
- Specialist in rouw- en trouw arrangementen  
- Binnen- en buitenplanten  
- Home decoratie artikelen 
- Binnen en buiten potterie  
- Bestrijdingsmiddelen en meststoffen                      

 

 Wij wensen u een fijne carnaval toe!  
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