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Voor schade, , reparatie of APK,

ga naar  en kies bewust!
Een  moment,

 in het  geen rust!

een beurt
Ben van Eck

afspraak op ieder
zelfs café hebben zijn handjes

Ben van Eck Auto's
Leuthsestraat 19a
6575 JD Persingen/ Wercheren
06-50602577/ 024-6841896

Vrijdags APK
zonder afspraak
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In 1962 was het leven simpel. C.V. de Cavalieren was een Beekse vereniging dus was je in 
touw voor het dorp. Met de Carnaval trok je in een optocht met de kinderen door het dorp, hield 
een kindermiddag, een Boerenbal, ging op ziekenbezoek, bezocht bejaarden en heel af en toe 
stak je de dorpsgrens over. De Cavalieren was een binnenlands product. Als het nodig was 
werd er zelfs gevoetbald. In 1962 speelden zij tegen een veteranenelftal van BVC (onder 
leiding van aanvoerder Piet Groothuijse) ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van deze 
club. Er is nu nog discussie over de uitslag van deze wedstrijd. Opvallend is wel dat er in het 
jubileumboek “BVC vijf en zeventig jaar” geen aandacht wordt besteed aan dit festijn. Dus de 
Cavalieren zullen wel gewonnen hebben. 
 
Tegenwoordig trekken de Cavalieren de wijde wereld in. Senaatslid zijn is niet simpel. 
Regelmatig dropt de secretaris mailtjes bij de leden met de vraag ga je mee naar ....., de bus 
vertrekt........ Minstens gaan we naar alle Ubbergse kerkdorpen, komen in Millingen, stijgen op 
naar Berg en Dal. Voelen ons thuis bij Ummenie, de grens is geen probleem meer want daar 
wonen ook Bekenaren en Keulen is eigenlijk ook niet zo ver. U kunt het lezen in deze uitgave. 
De Senatoren zijn dus ook lid van een reisvereniging, een soort Beekse Kras. 
Een flesje 4711 voor de eega als dank voor 48 lange vrije uren is een beetje minnetjes. 
Ga voetballen met de Beekse mensen, sleep de kinderen mee in de optocht en geef ze een 
pannenkoek.  

4711 is niets voor een Cavalier, blijf in Beek met Hanenbergs Bier 
 Lodewijk 1 
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Eetcafé                   Serre

“de Witte”
Nieuwe Holleweg 4, 6573 DX Beek-Ubbergen

Tel. 024 - 684 2436
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Beste carnavalsvierders en levensgenieters, 
 
Het was afgelopen jaar weer een geweldige 
Carnaval. Met onze carnavalsvereniging die 
al weer 12 jaar bestaat, hebben we samen 
met Prins John de Feestneus en onze 
collega-verenigingen er een prachtig feest 
van weten te maken. Daar gaan we nog even 
van nagenieten door middel van een terugblik 
op het afgelopen jaar. 
Het is vanzelfsprekend dat ons jaar begon 
met het inmiddels welbekende Oktoberfest 
(vroeger beginbouwseizoensfeest genoemd ). 
Zelf was ik er helaas niet bij, maar van de 
foto’s en verhalen die ik voorbij heb zien en 
horen komen, kan er geen andere conclusie 
getrokken worden dan dat het wederom een 
geweldige start was van het carnavalsjaar 
2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daaropvolgend kwam het brainstormen over 
het thema van de wagen. 
 
Het begon met wat vage ideeën over grenzen 
en dat de grens tussen Duitsland en 
Nederland aan het vervagen is. *  
 
 (even tussendoor) Als je er over nadenkt is 
het niet eens zo vanzelfsprekend dat je bijna 
dagelijks de grens oversteekt. Zelfs mijn 
leeftijdscategorie weet dat het vroeger wel 
anders was. Daarom is het niet gek dat de 
mensen die wat meer uit het westen komen je 
wat vaag aankijken als je zegt dat je even in 
Duitsland gaat tanken of shoppen en even via 
ons buurland richting Limburg of de 
Achterhoek rijdt. 
Maar goed…dan heeft u weer even iets om 
over na te denken. 
 

 
 
* Daar werd natuurlijk ook een leuke stunt bij 
bedacht die niet te missen was. Voor de 
mensen die een maand voor Carnaval nog 
niet onder hun steen uitgekropen waren: 
Overal in het dorp waren afzettingen geplaatst 
met leuzen als: Vage grens? Wo ist hier die 
Grenze? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Rozen-Maôndag Optocht, en 
misschien voor sommigen al tijdens de 
optocht in Kranenburg, werd het duidelijk dat 
deze stunt bij onze wagen hoorde en samen 
een leuk thema heeft gevormd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wagen was opgebouwd uit carnavaleske 
onderdelen van zowel De Heksenketel als 
Krune Kroane. Hiermee doel ik op de 
Nederlandse en de Duitse bus die vloeiend in 
elkaar overliepen en de bijbehorende 
mascottes, de heks en de kraanvogel, die op 
elkaars bus geplaatst waren. ** 
  (feitje over de wagen) Onze wagen was 
oorspronkelijk een SRV (winkel) wagen. Na er 
2 jaar dankbaar gebruik van te hebben 
gemaakt hebben we hem volledig gestript, de 
motor eruit gehaald en er een platte kar van  
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Thuis in de polder!

KLIMAATBEHEERSING - INSTALLATIE -  PROJECT AUTOMATISERING

Electrotechnische installatie

Beveiliging

Besturingstechniek

Service- en storingsdienst

Gespecialiseerd in de agrarische sector

Taxibedrijf
LEENDERS

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
Groepsvervoer

Rijksstraatweg 69, 6573 CJ BEEK-UBBERGEN
Tel. 024 - 684 1307 / 684 2566
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gemaakt. Dit duurde ook 2 jaar waarna we 
hem weer hebben opgebouwd tot deze 
prachtige wagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Tijdens de optocht liepen wij volledig in 
buschauffeursuniform in en rond de wagen. 
Om verwarring te voorkomen is er wel een 
chauffeur netjes in de cabine gebleven en 
heeft de wagen vakkundig door de straatjes 
gemanoeuvreerd. Met  leuke carnavalsmuziek 
en een toilet hebben wij geweldig genoten van 
beide optochten. 
Uiteraard hebben we een prijs binnengehaald. 
Dit keer maar liefst de VVV-prijs! 
Het bouwen van de wagen hebben we nu een 
aantal jaren in Ooij gedaan. Dit in een 
ijskoude schuur waarvan de ruiten waren 
ingegooid, zonder verwarming, weinig licht en 
geringe aansluiting voor elektriciteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desondanks waren we zeer blij met deze 
oude koeienstal als bouwlocatie want we 
hadden in ieder geval een bouwplek! In totaal 
stonden we daar met 5 verenigingen 
waaronder ook onze vrienden van Beek de 
Gekstuh en de Cavalieren. De andere 2 
kwamen uit de Ooijpolder.  
 
 

We waren ongeveer op de helft met het 
bouwen toen een man ons kwam vertellen dat 
hij de oude boerderij en dus ook de oude 
schuur gekocht had en wij dus vriendelijk 
werden verzocht onze rommel op te ruimen 
en het pand te verlaten.  
 
‘’ Ja, is goed, maar wel ná de Carnaval.’’ Daar 
ging de man mee akkoord.  
 
Zo gezegd zo gedaan. Wij stonden op straat. 
Gelukkig bood de waterkerskwekerij te 
Ubbergen, waar we ook al eerder een van 
onze praalwagens hebben gebouwd, 
wederom een helpende hand en gaf ons 
gelegenheid daar de wagen tijdelijk te stallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist je dat:  
- De wagen eerst een SRV wagen is 
geweest, daarna gesloopt tot platte kar en 
weer opgebouwd  tot een bus? 
Waarschijnlijk hadden we tijd over… 
-  De waterkerskwekerij te Ubbergen onze 
chauffeur heeft geleverd? 
Veel dank voor alle hulp! 
- Wij nu nog steeds geen bouwplek 
hebben, maar wij toch al met de wagen 
bezig gaan? 
Raar maar waar… 
- Carnavalsvereniging Mag door de Beugel 
u allen ook dit jaar weer een geweldig 
Carnaval toewenst? 
Waarschijnlijk wel, maar we zeggen het graag 
nog een keer. 
 
(tekst: Huub van den Bosch) 
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De mannen en vrouwen van.....

Voor sigaren groot en klein
moet je bij Lensen zijn!!

P.S. En natuurlijk voor alle merken sigarenbandjes.
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