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Het afgelopen carnavalsjaar was weer een 
feest van grote klasse. Het begon natuurlijk 
al groots met een fantastisch weekend in 
november, waar iedereen zich een heel 
weekend lang van z’n beste en slechtste 
kant heeft laten zien. Het was een grote 
opening van weer een prachtig 
carnavalsseizoen. Of zoals de oude 
Romeinen zouden zeggen, een goed begin 
is het halve werk. En een goed begin was 
het zeker. De lichtjesoptocht was een groot 
succes, zeker voor BeekdeGekstuh. 
Om onze wagen zo `mooi mogelijk` te 
maken hadden we overal en op iedere hoek  
 van de wagen zo min mogelijk lichtjes opgehangen, wat resulteerde in een van de best 
uitziende praalwagens sinds het bestaan van onze carnavalsvereniging. 
 
In februari begon het echte werk. En hoewel het feest altijd leuk is kan ik me altijd extra 
vermaken om het voorspelbare gedrag van menig carnavalist. Ik hou er wel van, van die 
mensen die bij binnenkomst gelijk naar achteren lopen, 25 munten halen, en dan denken dat 
ze er voorlopig wel genoeg hebben. Of volwassen mannen die een week van tevoren een veel 
te duur pak kopen en er in de kroeg achter komen dat de frietzak die ze aan hebben getrokken 
van de achterkant meer weg heeft van een, iets te lang gebruikt, stuk maandverband. En vlak 
voordat ze als een malloot van huis weggaan merken dat er niet eens fatsoenlijke zakken in 
zitten, waardoor ze genoodzaakt zijn hun portemonnee een halve week in een van hun 
natuurlijke open ruimtes weg te stoppen. Ik hou daar wel van, verstand op 0 en gaan. Ook dat 
is Carnaval in Beek. 

Laatst vertelde ik op mijn werk dat ik graag 
carnaval vier. Ik werk boven de rivieren, dus 
dat is ongeveer hetzelfde als uit de kast 
komen. Maar ook met carnaval vieren is het 
zo dat je pas weet wat je al die jaren hebt 
gemist als je het een keer gedaan hebt. 
Een collega vertelde me daaropvolgend  dat 
Carnaval niks voor hem was. Carnaval was 
volgens hem niets meer dan veel drinken, 
vet eten, ongegeneerd slecht dansen, je 
gedragen als een klein kind en met z’n allen 
meezingen met foute nummers van B-
artiesten. En dat 4 dagen lang. Nou daar  

was ik het dus totaal niet mee eens. Ik vind dat je het carnavalsfeest in Beek daar echt tekort 
mee doet. Carnaval in Beek duurt altijd gewoon 6 dagen. 
 
Na het foute feest in Sous en de sleuteloverdracht in Leuth, het dorp waar de pages niet van 
de Prins te onderscheiden zijn, kon de heks in de lantaarnpaal gehesen worden. Niet kort 
daarna besloten we met de BeekdeGekstuh-groep de bus te pakken richting Millingen, wat 
door veel mensen vanwege de mooie omgeving aan het water, gezien wordt als het 
Griekenland van de Nederlandse polder. Door de gebruikelijke inzet van seksueel getinte 
meezingers begon de sfeer in de bus er al aardig in te komen. En zoals gewoonlijk besloten we 
na de gezellige reis eerst maar bij de Chinees een frietje te eten om genoeg energie op te 
doen voor de lange optocht die nog komen ging. 
 
 
 
 

BeekdeGekstuh 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel. 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128
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De organisatie van de Millingse optocht had, na de moeizaam verlopen voorgaande optochten, 
alles op alles gezet om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Er waren gedragsregels 
opgesteld en voor aanvang werd duidelijk verteld wat er wel en niet geaccepteerd werd tijdens 
de optocht. Daarnaast werd ook het publiek en de deelnemers gevraagd om het zo gezellig 
mogelijk te maken, wat resulteerde in een ontzettend leuke optocht. 
Helaas brak er diezelfde dag een virus uit in het dorpje Beek, waardoor vele carnavalisten 
genoodzaakt waren thuis uit te zieken en niet iedereen het optreden van onze carnavalsclub kon 
bijwonen. Dit resulteerde echter in tientallen verzoeken richting onze club voor foto’s en video-
opnames. Helaas zullen wij deze mensen moeten teleurstellen. Onze vaste fotograaf had net als 
voorgaande jaren de lens meer gericht op de dansmarietjes dan op het optreden van 
BeekdeGekstuh waardoor beeldmateriaal van het spetterende optreden niet beschikbaar is. De 
foto’s van de dansmarietjes zijn wel nog altijd na te bestellen op henkbaron.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een zware maar altijd gezellige zondag in Oeteldonk was het hoogtepunt van de Carnaval 
aangebroken, de Rozen-Maôndag. Afgelopen jaar hadden we als thema ‘100 jaar BVC’. Dit 
hadden we als thema gekozen omdat BVC dat jaar 100 jaar bestond. We hadden onze platte 
kar, waarmee we na ieder kampioenschap door het dorp rijden, omgetoverd tot een echte 
BVC-wagen. Ik weet nog dat we voorop een grote voetbalschoen om onze biervoorraad 
gemaakt hadden waar meerdere feestende BDG’ers konden staan. Achterop hadden we een 
dubbele dugout geplaatst om zo het toilet op de wagen te bedekken. Een prima ontwerp, al was 
het wel jammer dat de functie van beide objecten meermaals door elkaar gehaald werd. 
 
Zoals gebruikelijk had de Rozen-Maôndagcommissie weer gevraagd of wij 2 rondjes wilden 
rijden, om ook de goede sfeer op het einde van de optocht te kunnen garanderen. En omdat wij 
ook de beroerdsten niet zijn, deden we dat graag. Tijdens het laatste rondje merkte ik op dat we, 
opmerkelijk genoeg, een foutje hadden gemaakt in de telling van het bier, waardoor we veel bier 
over hadden. Nou zijn wij vrijwel allemaal studenten, die zoals ze zeggen ‘out of the box’ 
denken, dus de oplossing was snel bedacht. We besloten het overgebleven bier aan het 
dorstige publiek uit te delen. Later verbaasde het me wel dat we dit jaar de publieksprijs niet 
gewonnen hadden. Maar goed, mee doen is belangrijker dan winnen. Wij hebben in ieder geval 
met z’n allen weer ontzettend veel plezier gehad. Dat is iets wat zeker is, anders zou ik me wel 
meer van de Carnaval herinneren dan dat ik hier opgeschreven heb.   
 
Alaaf! 
 

 

Foto : Willy Bos (www.willybos.nl) 
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Vijverlaan 4, 6602 CX Wijchen  Tel. 024 - 641 25 23   Fax 024 - 641 68 63
Email: info@Sleenhoffbouw.nl  Internet: www.sleenhoffbouw.nl

BOUWBEDRIJF
         SLEENHOFF B.V.

" Als zekerheid vanzelfsprekend is "

Wilma, Miranda en Nicole wensen iedereen 
een fantastische Carnaval toe www.switchhaarmode.nl

Verbindingsweg 25
Tel 024-3790272
Liefst op afspraak

Openingstijden:

di t/m vrij:

9.00 - 17.30 uur

Groot assortiment boeken,  

tijdschriften, wenskaarten,  

kantoor- en kadoartikelen.  
     

 

 

Bruna Molenweg   Fuchsiastraat 22-24   6542 NX   Nijmegen 

Tel: 024 – 388 69 76   Fax: 024 – 373 28 27 
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Naam:________________________________________ 
Adres:_______________________________________ 
Leeftijd:________________ Groep:______________ 
 
Doe de kleurplaat in de doos op school of lever hem in bij: 
Marc Arts – Blekershof 11 – 6573 WS  Beek 
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Willy, bedankt weer voor de foto’s! 



 

D
e 

C
av

al
ie

re
n

 w
en

se
n

 ie
de

re
en

 e
en

 

fa
n

ta
st

is
ch

 C
ar

n
av

al
. 3

 x
 A

lá
áf

!!
! 



 


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





