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AANNEEM-, TIMMER- &
ONDERHOUDSBEDRIJF

Voor: nieuwbouw, verbouw, daken,
onderhoud en renovatie!

Hoenderstraat 8, 5437 AC  Beers
Tel. 0485-320790

www.claassenbouw.nl

Proficiat Prins Gerben en Prinses Simone!

Wij wensen iedereen een 
hele fijne carnaval!
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Aan 't woord
CuijkDoet! Cuijk Viert……

Wat Cuijk bijzonder maakt is voor u misschien zo 
vanzelfsprekend dat u er niet meer bij stil staat. Met 
CuijkDoet! willen we dat juist wel doen. Zo brengen we 
samen in beeld waarom de gemeente Cuijk een fijne en 
mooie plek is om te wonen, te werken, te ondernemen, 
te genieten en natuurlijk Carnaval te vieren….. 
Van oudsher staat Cuijk bekend om de 
‘aanpakkersmentaliteit’. Dat zie je terug in de 
geschiedenis waarin er in de gemeente Cuijk altijd 
veel ‘maakbedrijven’ waren. En die werkmentaliteit zie 
je ook nu nog terug in het lokale ondernemerschap en 
in het verenigingsleven waar veel vrijwilligers actief 
zijn! 
CuijkDoet! is een initiatief van de gemeente Cuijk. 
Onder de vlag van CuijkDoet! gaan we de komende 
jaren aan de slag om samen met u als ambassadeur 
het moois van de gemeente Cuijk te laten zien, te 
vertellen en te delen. Met deze campagne willen we 
dit ‘Doen’ uitstralen, er gebeurt hier immers van 
alles. Dit wordt dan ook nog verder vertaald in andere 
werkwoorden; Cuijk Onderneemt, Cuijk Werkt, Cuijk 
Leeft, Cuijk Woont, Cuijk Viert…..
Deze laatste twee woorden sluiten ook prima aan bij 
de feestelijke traditie Carnaval. Ieder kerkdorp in de 
gemeente viert dit op zijn eigen manier, maar overal 
is er volop gezelligheid met muziek. Maar voordat het 
Carnaval is viert Beers ook al feest, denk hierbij aan 
het drukbezochte Prinsenbal, de Prinsenreceptie en 
de pronkzittingen.
Op het moment dat ik dit voorwoord voor jullie 
carnavalskrant schrijf, zijn jullie Prinsen al bekend! 
Prins Gerben, Prinses Simone en Adjudanten Bart 
en Martijn regeren dit carnavalsseizoen. Jeugdprins 
Niek wordt bijgestaan door zijn twee Adjudanten Abe 
en Jarne en Vorst Tygo.
Volgens de veelbelovende lijfspreuk van Prins Gerben 
“Deez Carnaval gin bezwaren, maar lachen, gieren, 
brullen met Van Haren” wordt Carnaval 2018 voor  
De Bokkerijers zeker een feest.
Ik wens dan ook iedereen die straks op zijn of haar 
manier Carnaval viert in Beers hele mooie dagen toe!

Wim Hillenaar

Burgemeester van de 
gemeente Cuijk

Elfde van de elfde

Toevallig of niet, maar de elfde van de elfde viel dit 
jaar op zaterdag. Een mooie en bijzondere dag, al zeg 
ik het zelf! In een aantal van de carnavalsverenigingen 
van onze parochie is er een nieuwe Prins bekend. Een 
aantal Prinsen en een Prinses laat nog geduldig op 
zich wachten. Voor de nieuwe en aankomende Prinsen 
en Prinses alvast: Hartelijk gefeliciteerd! 11-11 
is voor het Carnavalsleven natuurlijk een bijzondere 
dag, gezien er maar 1 dag in het jaar is dat we 2x11 
aantreffen. 

Maar waar komt nu dat gekkengetal vandaan? Het 
nummer 12 word gezien als een getal van perfectie: 
denk maar aan 12 maanden van het jaar, een dag is 
2 keer 12 uur. En 11 is net iets minder perfect als 
12! Trouwens, als je goed opgelet hebt zie je dat 
het woord “gekkengetal” ook uit 11 letters bestaat! 
Daarom wordt het getal 11 ook in verband gebracht 
met gekken en dwazen...en is dat niet een beetje 
Carnaval? Er is een raad van 11, op 11-11 is vaak de 
Prinsenverkiezing, en kijk maar eens naar de meestal 
gekke en dwaze tijden op een Carnavalskalenders. 
Kerkelijk gezien is 11-11 het feest van de Heilige 
Martinus, onze parochiepatroon! U kent hem vast 
wel: die heilige die als soldaat zijn mantel deelde met 
een arme bedelaar aan de stadspoort van Amiens. 
In zijn tijd werd hij ook als dwaas en gek beschouwd, 
want welke soldaat deelt nu het kostbaarste wat hij 
bezit: zijn mantel!

Voor de parochie was de elfde van de elfde een 
prachtig feest. En nu ligt de Carnaval nog in het 
verschiet... Kortom, met Carnaval gaan we een dol-
dwaas feest tegemoet, maar laten we ook proberen 
om dat feest samen te vieren. Ik wens jullie een mooie 
tijd toe.

Pastoor-deken Theo Lamers
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Wij geloven in een  
goede nachtrust  
voor iedereen. 

Gildeweg 17, Beers | T (0485) 322 337 | www.slaapsfeer.nl 



Jaorblad 49 "De Bokkerijers" 5

Van het bestuur
‘Beste Bèrse carnavalsvierders’ ….. Het is 28 juli 2017 als ik voor de eerste keer denk aan het schrijven van mijn bijdrage voor de 
carnavalskrant. In De Gelderlander staat een artikel over ‘Genderneutraliteit’. Ik zit me te bedenken hoe dat zal gaan: geen ‘Beste 
Bokkerijers en Bokkerijerinnekes’ meer, maar ‘Beste Bèrse carnavalsvierders’. Het spookt al een aantal maanden door mijn hoofd en 
als dan ook nog met ingang van de nieuwe dienstregeling van de NS de omroepberichten worden omgedoopt naar ‘Beste reizigers’, 
dan denk ik: “Dat bekt niet lekker.” Laten we niet meedoen aan deze modernisering en het gewoon houden op ‘Beste Bokkerijers en 
Bokkerijerinnekes’, een beetje traditie mogen we er wel inhouden. Zijn we dan niet van tradities af te krijgen? Zeker wel, maar het moet 
dan wel een doel dienen. Zo stappen we dit jaar af van de traditie om voorafgaand aan de kindermiddag ballonnen op te laten. Op zich 
jammer, omdat het altijd een mooie opening (lang geleden: sluiting) was van de kindermiddag, met ook nog een spannend elementje: “Wie 
zouden de prijsjes winnen?”. Voorafgaand aan Carnaval 2017 zijn we door diverse actieve vechters tegen zwerfvuil attent gemaakt op 
de gevolgen van het oplaten van ballonnen voor het milieu. Nou denken wij niet dat we met het niet oplaten van onze pak ‘m beet 100 
ballonnen het milieu gaan redden, maar toch, alle beetjes helpen. Wilt u er meer over lezen: www.kenniswijzerzwerfafval.nl/document/
ballonnen-het-milieu-infographic-en-factsheet. 
Al schrijvende bedenk ik me dat dit mijn laatste “Van het bestuur” wordt. Na Carnaval 2018 geef ik de voorzittershamer door aan 
Robert Jacobs. Robert is al 22 jaar betrokken bij CV De Bokkerijers en begint alweer aan zijn achtste seizoen als bestuurslid. Om ook 
volgend seizoen een voltallig bestuur te hebben is Juul Toonen nu al overgestapt van de Raad van Elf naar het bestuur. Verder hebben we 
nieuwe leden bij de Raad van Elf. Met de overstap van Juul en het stoppen van Frans Boeijen en Sander Claassen is dit geen overbodige 
luxe. Maar buiten dat, goed dat we jonge Bokkerijers kunnen betrekken bij CV De Bokkerijers. Maar niet alleen CV De Bokkerijers 
maakt het Carnaval in Beers mogelijk, maar zeker ook de grote groep vrijwilligers, het publiek en natuurlijk de sponsoren maken het 
nog steeds mogelijk dat in Beers alle activiteiten gevierd kunnen worden. En gelukkig lukt het nog steeds 
om de groep vrijwilligers in stand te houden. Ook dit jaar hebben we weer vervanging kunnen regelen voor de 
stoppende Ine Arts, Hester de Vries en Natasja Francissen. Dames, bedankt voor jullie inzet. Ook een dankjewel 
aan de stoppende dansgarde. Na twee seizoenen hebben Priscilla, Sam, Britt, Gaëlle, Tess en Lucy de danslaarzen 
doorgegeven. Als laatste wil ik aandacht vragen voor de nieuwe activiteit die we vorig jaar ingezet hebben. Na afloop 
van het familiecarnaval een Grande Finale met muziek en eten (soep en eieren). Geen soep meer eten bij de Prins, 
maar met de Prins … bij ’t Wapen. Een aanrader om een half uurtje eerder naar huis te komen van de Kuukse XI 
kroegentocht. Rest mij iedereen, in het bijzonder onze Prinsen met hun gevolgen en het Boerenbruidspaar, een 
hele fijne carnaval toe te wensen.ALAAF! Namens het bestuur, Richard ten Haaf, voorzitter

Speld van Verdienste
Goud +:
Gradje van Haren, Tilly van Haren

Goud: 
Pierre van Lanen, Henk van de Locht, 
Peter van den Berg, Frits Wagemans

Zilver:
Peter van Hoek, Piet Linssen, Joop Derks, 
Jan van Lanen, Hetty van Bree, Richard ten 
Haaf, Sander Lange, Lam Verhagen, Henk 
Walk, Liesbeth Walk, Mien van Hoek,  
Tiny Strik, Ton de Weerd, Gerard van den 
Heuvel, Marco Vos, Connie Claassen, 
Harriëtte Claassen, Esther Bodden, Elvi 
Boeijen, Frans Boeijen, Robert Jacobs

Brons: 
Cor Berends, Tonny Oppers, Piet Wagemans, 
Tiny Derks Mz, Jas van den Heuvel, Rinus 
Veulings, Angelie van den Besselaar, Herman 
van den Besselaar, Pieter van de Bosch, Theo 
Ceelen, Mien Linssen, Annelies Geurts, Leo 
Geurts, Harry Nabuurs, Raymond van den 
Berg, Theo van de Bosch, Rein Hermanussen, 

Antoine van den Heuvel, Theo van Lanen, Koen Thomassen, Toos Verhagen, 
Sjaak Vromans, Nancy van Lanen, Jo Linssen, Arnold Peeters, Ruud 
Traas, Marco van Benthum, Gertjan Kuppeveld, , Truus Lucassen, Jan 
Peters, Theo van Benthum, Nancy van den Besselaar, Stef Gosens, Eefje 
Kaak, Annie Linders, Henriëtte Thomassen, Yvonne Vos, Ancilla Burgers, 
Leonie Ceelen, Ilse Claassen, Bart Derks, Huub Gosens, Daan ten Haaf, 
Lia Hendriks, Peter van den Heuvel, Arnold Josemanders, Wilco van Lanen, 
Truus de Leeuw, Piet Theunissen, Theo Vink, Hans van den Besselaar, 
Sonja Claassen, Hennie Cuppen, Henk van Dinten, Marco Hendriks, Sraa 
Hendriks, Mieke Nuis, Albert Oppers, Chantal Oppers, Peter Poels, Mark 
Roelofs, Bert Claassen, José Claassen, Nelly Claassen, Tonny Claassen, 
Martien Gerrits, Henriëtte ten Haaf, Gerben van Haren, André Hendriks, 
Jos van den Heuvel, Diny Hofmans, Joop Oosterveld, Edwin Strik, Laura 
Theunissen, Bram Bulkens, Ronca Francissen, Martha Thijssen, Robert 
van de Wiel, Ine Arts, Carel ten Haaf, Jan Cornelissen, Alexander Hendrix, 
Geert Thijssen, Ronny Selten, Wim Broeren, Ella Broeren
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Programma Carnaval 2018
februari 2018 carnavalsdagen

vrijdag

9
februari

zaterdag

10
februari

zondag

11
februari

maandag

12
februari

dinsdag

13
februari

  Prins Gerben d’n Urste, Prinses Simone, Jeugdprins Niek d’n 
Urste en hun gevolgen bezoeken het carnavalsfeest op de 
basisschool. 

Aansluitend:  Ziekenbezoek.

11.30 uur  Sleuteloverdracht op het gemeentehuis in Cuijk. 
Aansluitend:  Ziekenbezoek.
19.00 uur Carnavalsmis.
18.45 uur Cola Disco in zaal De Spijker.
21.00 uur Carnavalsbal in zaal De Spijker, 
  thema: Saturday night fever 

Playbackshow + Feest met DJ Luppie!!

Optocht.
Opgave  Opgave vòòr 9 februari via www.debokkerijers.nl 
14.11 uur  Start ter hoogte van Slaapsfeer. 
Route:  Ganzenbroek, De Vang, Windpeluw, Op de Hof, Molenstraat, Grotestraat, 
 Broekhofsestraat, Jan van Daalstraat, De Klef, Burgemeester van 
 Raaijstraat, Nieuwstraat, Jan van Daalstraat, Burgemeester 
 Thijssenstraat, Grotestraat, Burgemeester van de Braakplein. 
Prijsuitreiking:  in ’t Wapen van Beers 
 met aansluitend optochtbal.

Boerenbruiloft.
13.00 uur  Verzamelen bij café-zaal De Spijker
13.15 uur  Opstellen van de Boerenbruiloftstoet om de bruid op te halen.
15.00 uur  Trouwceremonie Boerenbruidspaar op het 
 bordes van het Auw Gemèntehuus 
15.45 uur Receptie met 
 voordrachten van familie en bekenden 
17.00 uur  Parttime speelt de openingsdans, 
 het startschot voor een groots boerenbal.

Kindermiddag.
14.30 uur: Familiecarnaval voor alle Beerse kinderen in ’t Wapen van Beers 

Aansluitend:  Grande finale met mogelijkheid tot karaoken en het eten van 
huisgemaakte soep en een gebakken ei 

Saturday 
night fever
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TEEUWISSEN GROUP
www.teeuwissen.nl

TEEUWISSEN WENST  
ALLE BOKKERIJERS EEN FIJNE  

EN GEZELLIGE CARNVAL…!

Wij onderschrijven de woorden  
van prins Gerben:

Deze carnaval gin bezwaren,  
maar lachen, gieren,  

brullen met van Haren.
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Proclamatie Prins Gerben d'n Urste 

Wij, Prins Gerben d'n Urste, 49e Prins van De Bokkerijers, zoon van opper Raayrakkers 
Bert en May van Haren, als urste gebore uut ene nest van twee, al host 15 joar samen 
mit mien Prinses Simone uut het Nimweegse Knotsenburg, trotse vader van een klein 
bukske genaamd Roan, makt ’t volgende aan jullie bekend:

Ten Urste: Mien Prinses werkt al jaren in de zorg bij Dichterbij,
 Hopelijk kriegt ze mit deez daag vrij.
Ten Tweede:  Onze Roan mag ok al pruven van de Carnaval,
 Ge kunt ‘m tegenkomen op gepaste tijden in de Bokkenstal.
Ten Derde: Het duo Bart en Mart zien mien adjudanten,
 Ik heb ze, zoals ge ziet, in verschillende varianten.
Ten Vierde: Ik ben liefhebber van het “Bourgondische” leven,
 Goed eten en drinken is mij met de paplepel ingegeven.
Ten Vijfde: De Rv11, het bestuur en de dansmariekes zijn onmisbaar  
 in ‘t Carnavalseizoen,
 Zonder hen is het allemaol ginen doen.
Ten Zesde: Muziek is mijn grootste hobby in allerlei soorten en maten,
 Van Nederlandstalig tot Hardrock, ik hou van alle platen.
Ten Zevende: Voetballen en fluiten vind ik geweldig bij HBV,
 Pas na deez Carnaval maak ik op de Bérse velden men rentree.
Ten Achste:  Mien zaalvoetbalteam bestaat uit een mooie groep mensen,
 Op vrijdagavond sporten en daarna een drankje, 
 wat valt er nog meer te wensen.
Ten Negende:  Het draait om vleis in mijn dagelijkse werk,
 Alles van verken, kiep of rund van het Teeuwissen merk.
Ten Tiende: Mien kameraden de “Kroegverslaafden” wij kunnen alles aan,
 Tot ergernis van velen zijn we moeilijk te verslaan.
Ten Ellufde: Lappen mot de Raad normaal gesproken bij men doen,
 Maar dit joar gaat iemand anders over de poen.

Ten slot miene Liefspreuk

Deez Carnaval gin bezwaren,
maar lachen, gieren, brullen met Van Haren! 

Alaaf!
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Voor alle soorten terrasoverkappingen, rolluiken en garagedeuren

Hoefseweg 2
5437 PS Beers NB 

www.vertamon.nl
info@vertamon.nl

Voor alle soorten terrasoverkappingen, rolluiken en garagedeuren

Hoefseweg 2
5437 PS Beers NB 

www.vertamon.nl
info@vertamon.nl

Wij wensen jullie 

allemaal een fantastische 

carnaval toe!
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Voorstellen Prins Gerben
Beste Bokkerijers en Bokkerijerinnekes, mijn naam is Gerben van Haren. 
Voor het komend carnavalsseizoen mag ik mezelf Prins Gerben d’n Urste 
noemen, de 49ste Prins van De Bokkerijers. Ik ben de oudste zoon van 
Bert en May van Haren. Ik woon al meer dan 13 jaar samen met mijn 
Prinses Simone Cornelissen. Samen zijn we trotse ouders van onze 
zoon Roan. Ik ben opgegroeid in de Burgemeester van Raaystraat, 
dus Raayrakker van origine. De meeste carnavalsvierders zullen mij 
wel kennen. Ik ben inmiddels 16 jaar lid van de Raad van 11 van CV 
De Bokkerijers. Tevens maak ik deel uit van een uniek gezelschap die 
voor de Beerse gemeenschap jaarlijks de leukste en humoristische 
quiz van Beers en omstreken in elkaar zet. Daarnaast verzorg ik al 
jaren samen met mijn broer Bart alle hand- en spandiensten rondom 
ons zaalvoetbalclubje “ZVV ‘T Wapen van Beers”. Het evenement “de 
Beerse zaalvoetbal cup” organiseren we jaarlijks met veel plezier. Ook 
probeer ik mijn voetbaltalenten op de Beerse velden te showen bij de 
zaterdag veteranen van HBV. Met mijn befaamde panna stuur ik menig 
tegenstander het bos in, haha. En om te zorgen dat ik me niet verveel 
probeer ik af en toe een wedstrijdje bij de zondag senioren van HBV te 
fluiten. Oh ja, door de weeks ben ik vaak te vinden bij Teeuwissen Products 
te Katwijk, waar ik al meer dan 15 jaar werkzaam ben. Binnen Teeuwissen 
ben ik onderdeel van de commerciële afdeling.

Prins Gerben d'n Urste 
en Prinses Simone
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Creatief
met haar

RONNY’S
HAARSTUDIO
Molenstraat 28, Cuijk
Tel: 0485 - 318726
www.ronnyshaarstudio.nl
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vervolg Prins Gerben d'n Urste 
en Prinses Simone

Voorstellen Prinses Simone
Beste Bokkerijers, mijn naam is Simone Cornelissen. Ik mag me Prinses noemen 
voor het komende carnavalsseizoen. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen, 
waar mijn ouders nog steeds woonachtig zijn. Bij zorginstelling Dichterbij ben ik 
werkzaam op drie woongroepen te Gennep. De bewoners van deze woongroepen 
zijn mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Mijn voornaamste taak 
is het verzorgen van deze mensen. Sinds dit jaar ben ik actief als bestuurslid 
van de zeer leuke en gezellige buurtvereniging “t Neie Huukske”. Binnen de 
carnavalsvereniging ben ik lid van de commissie die verantwoordelijk is voor het 
organiseren van de pronkzittingen. Dit doe ik met veel plezier. Een grote hobby is 
samen met mijn vriendinnen kletsen en tapas eten. Daarnaast zoveel mogelijk 
leuke dingen doen met ons gezinnetje.

De uitverkiezing
Het is vrijdag 6 oktober. Wij zijn net een paar dagen 
terug van onze familievakantie in Spanje. Tijdens 
onze vakantie had de Prinsenkeuzecommissie een 
bericht op Facebook gepost met de mededeling dat 
de nieuwe heerser van De Bokkerijers al gestrikt is. 
“Das mooi”, zeiden we tegen elkaar. “Dan komen ze 
dit jaar gelukkig niet bij ons aan kloppen, haha”. Met 
onze verhuizing voor de boeg in december zouden 
we het al druk genoeg krijgen, dachten we. Maar het 
liep helemaal anders. Huub Gosens appte mij deze 
bewuste vrijdag met het dringende verzoek om even 
de koppen bij elkaar te steken om een paar rondes 
van de Witte Gei’t quiz voor te bereiden. Huub en ik 
verzorgen al jaren als tandem een paar rondes van 
deze Beerse quiz. Maar ik vertelde Huub dat het 
totaal niet uitkomt en dat we dat maar volgende 
week moesten doen. Ik moest deze avond nog gaan 
zaalvoetballen en zaterdagmorgen moest ik al vroeg 
vertrekken naar Keulen, waar ik voor mijn werk een 
paar dagen moest verblijven. Maar Huub sputterde 
tegen en gaf niet op. Hij appte nogmaals dat het 
persé nodig was om even een ronde met elkaar door 
te nemen, het hoefde maar een half uurtje te duren. 
Ik reageerde weer per app dat het echt niet uit kwam. 
Dus ik nam snel een douche om vervolgens te gaan 
zaalvoetballen. Maar Huub geeft niet op. Tijdens mijn 
douchemoment komt Simone de badkamer opgelopen. 
“Ik heb Huub aan de telefoon, hij wil jou spreken”, zei 
Simone. Ik zei dat ik hem wel terugbelde. Een paar 
minuten later ging de deurbel. En jawel hoor, wie staat 
daar in de deuropening? Onze Huub Gosens. Huub is 

wat dat betreft net een pitbull. Hij bijt zich helemaal 
vast en laat pas los tot zijn doel bereikt is. Simone 
kwam weer de badkamer opgelopen, maar nu met de 
mededeling dat Huub Gosens bij ons onder op de bank 
zit. Toen dacht ik, daar klopt iets niet. Onze Huub, 
die je normaal geen wind in de broek jaagt en die het 
uitstellen van afspraken tot kunst heeft verheven, 
moest uitgerekend deze avond een bezoek brengen. 
Daar moest iets anders aan de hand zijn en op dat 
moment gonsde de gedachte door mijn hoofd “Hij zal 
toch niet komen vragen of we het Prinsenpaar willen 
worden komend jaar”. Ik had me inmiddels aangekleed 
en ging op weg naar de huiskamer. En jawel hoor, ik 
zag de brief al omgekeerd liggen onder de handen van 
Huub. Zoals van Huub gewend begint hij eerst over 
van alles en nog wat te praten. En na ca 20 minuten 
zei Huub. “Gerben, ik heb eigenlijk nog iets dat ik aan 
jou moet geven”. Ik keek Simone al aan en maakte 
de envelop open. En inderdaad, mijn vermoeden was 
juist. Wij zijn het nieuwe Prinsenpaar van het komende 
carnavalsseizoen. Onze eerste reactie was gelijk “Hoe 
moeten we dit toch allemaal voor elkaar krijgen”. We 
lieten de gedachte op ons inspelen. En na wat gepraat 
over en weer kwamen we tot de conclusie dat we het 
maar gewoon moesten doen. We zijn al jaren actief 
binnen de carnavalsvereniging en dan kun je natuurlijk 
niet weigeren. Het zijn allemaal leuke evenementen 
in de tijd die komen gaat, dus we gaan er extra veel 
van genieten. En we laten het maar allemaal op ons 
afkomen. Ge begrijpt nu natuurlijk dat Huub incognito 
actief is als Prinsenkeuzecommissie. Huub en Laura 
zijn dit jaar toegevoegd om het team van Lam, Toos, 
Alexander en Jolanda te versterken.
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Makelaardij Twan Poels
0485 31 92 20
cuijk@twanpoels.nl

Ans Mol Makelaardij
024 323 16 19
info@ansmol.nl

Cuijkse Tuinen

32 royale woningen 
op grote kavels

Fase E van dit nieuwbouwplan in de Heeswijkse 
Kampen biedt een gevarieerd aanbod. Rondom een 

groen hof worden royale tweekappers en 
vrijstaande woningen gerealiseerd.

Waar tuinen nog tuinen zijn...

www.cuijksetuinen.nl

www.vanwanrooij.nl
Makelaardij Twan Poels
T 0485 31 92 20
www.twanpoels.nl

Ans Mol Makelaardij
T 024 323 16 19
www.ansmolmakelaardij.nl

Cuijkse Lagune
Wooneiland De Nielt 

33 woningen aan 
binnenhaven en plas

8 prachtige kadewoningen en een wooncarré. 
Blikvangers door hun ligging en uitwerking. 

Vrijwel geen woning is hetzelfde, veel inhoud, 
woongenot verzekerd! De kadewoningen zijn uniek 

door hun zuidtuinen met verlaagd terras aan de kade. 

www.cuijkselagune.nl
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De periode van zwijgen
We moesten ons geheim natuurlijk voor ons houden 
tot en met de bekendmaking op 11 november. In 
deze periode moest er nog een heleboel geregeld 
worden. Maar niet alles was even gemakkelijk. We 
moesten zorgen voor oppas tijdens afspraken op 
een later tijdstip met de commissie. En we konden 
onze Roan natuurlijk niets vertellen, want voor je 
het weet vertelt hij niets vermoedend iets wat nog 
geheim moest blijven. Rinie Vos (van gastouderverblijf 
de Tringel Trangel waar Roan op vrijdagen verblijft) 
heeft het toch geprobeerd. Riny vroeg aan Roan 
op vrijdag 10-11 of papa de nieuwe Prins van De 
Bokkerijers zou worden. Waarop Roan antwoordde 
“ Ja, Papa is de Prins”. “En is mama de Prinses?” 
vroeg Rinie. “Nee, mama is spook”, zei Roan. En met 
dat antwoord zette hij Rinie weer helemaal op een 
dwaalspoor. Het maken van de proclamatie, het 
uitkiezen van de onderscheidingen en het kiezen 
van mijn Adjudanten gebeurt ook in deze periode. Ik 
wilde mijn beide Adjudanten Bart en Martijn pas na 
onze bekendmaking verrassen. Maar dat was niet 
helemaal gelukt. Bart had gepland om zaterdag 11-
11 te gaan stappen met zijn vrienden. Dus ik moest 
ingrijpen. En ik heb hem vrijdag 10-11 vlak voor 
ons zaalvoetbalpotje ingelicht. Hij schrok in eerste 
instantie maar was gelijk zeer vereerd om ons te 
begeleiden tijdens dit carnavalsseizoen. Martijn had 
ik wel kunnen verassen op 11-11. En stemde zonder 
na te denken voltallig toe.

De bekendmaking
We hadden een drukke planning op 11-11. Ik moest 
nog de deuren langs om de donateurskaarten 
aan te bieden. En Simone had op het programma 
om samen met Roan op bezoek te gaan bij twee 
kinderverjaardagen. Na de middag moest Simone 
nog een dienst draaien op haar werk tot ca 22:00 
uur. Ikzelf moest nog de wei in met de veteranen 
om tegen De Heimussen van Vianen een potje te 
voetballen. Nadat we deze wedstrijd met winst 
hadden afgesloten ging ik snel naar huis. Vlug wat 
eten en omkleden voor het Prinsenbal. Negen uur was 
ik paraat als Raad van 11-lid en Simone was aan 
het werk. We hadden met de Prinskeuzecommissie 
afgesproken dat ik tijdens de opvoering van “Animal 
Crackers” in de zaal zou blijven staan. En dat Simone 
na haar werk als Dame van de Raad zou aansluiten. 
Tijdens “Animal Crackers” zouden er een paar mannen 
uit de zaal worden geroepen, om zich vervolgens 
achter de coulisse te verzamelen. Een van deze vier 
mannen, Robert van de Wiel, Richard ten Haaf, Marcel 
Theunissen en ikzelf, was de nieuwe heerser. We 
stonden elkaar aan te kijken en toen werd ik al snel 
gehaald door de dames Jolanda en Laura om me te 
verkleden. Het was duidelijk. Ik ben de nieuwe Prins van 
de Bokkerijers. Nadat ik door de deur kon springen als 
nieuwe Prins kwam al vrij snel mijn Prinses Simone mij 
vergezellen. Samen met onze Adjudanten hebben we 
veel en leuke felicitaties in ontvangst mogen nemen. 
Het was een gekkenhuis in de Bokkestal. Dit is mede 
te danken door de sfeer die opgevoerd werd tijdens de 
uitvoering van “Animal Crackers. Nogmaals iedereen 
bedankt daarvoor.

vervolg Prins Gerben d'n Urste 
en Prinses Simone



Jaorblad 49 "De Bokkerijers"16

www.brabantmeat.nl

Verlengde Molenstraat 12 • 5437 BJ  Beers • Tel. 0485-320462 • Fax 0485-320967 - Email: schoonmaak@fl ipbeers.nl

www.fl ipschoonmaak.nl
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De nasleep
Het is inmiddels zondag 12-11. Na het rustig 
ontwaken zijn we samen inkopen gaan doen. Vanaf 
17:00 uur kwamen De Bokkerijers het bord plaatsen 
in de tuin. Dit gaat altijd gepaard met napraten over 
11-11 onder het genot van een hapje en een drankje. 
Zeg maar gerust, groot drankje. Die avond was het 
nog lang gezellig en zijn er nog een aantal afspraken 
gemaakt met de Raad van 11. Het bestuur en de 
Raad van 11 zorgen er namelijk voor dat alles voor 
het Prinsenpaar tot in de puntjes geregeld wordt 
tijdens het komende carnavalsseizoen. Wij wensen 
iedereen een geweldige carnaval.

“Met deez daag gin bezwaren, maar lachen, gieren en 
brullen met Van Haren”, Alaaf!

vervolg Prins Gerben d'n Urste 
en Prinses Simone
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A U T O B E D R I J F

J. v/d WIEL
Keizerstraat 20
5437 PK  Beers
Tel. 0485 39 38 51 Mobiel 06 20 41 60 60
Fax 0485 33 08 62 E-mail j.vd.wiel@kpnplanet.nl

TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

De Staat 31
5845 GD  
SINT ANTHONIS

tel: 0485-382614
tegels@vdrijt.nl
www.vdrijt.nl

✔ Vloertegels  
✔ Wandtegels
✔ Terrasvloeren
✔ Vensterbanken
✔ Deur- & Raamdorpels

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN!!!!
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NOG EVEN EEN TERUGBLIK OP WEER EEN 
JAAR CARNAVAL 

Normaal gesproken verkleed, maar dit jaar als Prins 
en ik kan je wel vertellen, dat is me bijzonder goed 
bevallen. Laat ik maar beginnen waar we in de vorige 
editie van het Joarblad gestopt zijn. Na onze eigen 
receptie en de feestdagen volgde begin januari 
alweer de volgende activiteit, namelijk de Witte Gei’t 
kwis. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik daar nog 
nooit bij ben geweest maar ik weet nu wel wat ik al 
die jaren gemist heb. Ik wil mijn complimenten geven 
aan de organisatie hiervan ( jongens en meisjes een 
dikke tien). Na afloop van de kwis nog de onthulling 
van het Boerenbruidspaar. Rick en Jennifer, gewoon 
een geweldig stel. Dat komt carnavalsmaandag ook 
wel weer goed, dacht ik meteen. Die avond niet veel 
meer hoeven doen dan een biertje drinken met de 
Prins uit Wijchen, die het Boerenbruidspaar ook nog 
even kwam feliciteren. Na de nodige biertjes maar 
weer naar huis want de volgende dag stond er toch 
weer een receptie op het programma. 

Over al die recepties die volgden kan ik heel kort zijn. 
Gewoon geweldig mooi om mee te maken. De busreis, 
het optreden van onze dansmariekes, de manier 
waarop onze Vorst de boel weer aan elkaar lulde 
en de nodige biertjes op de afterparty….. gewoon 
een groot feest. Als ik er dan toch een receptie uit 
zou moeten halen, is het bij De Ezels in Gassel. Niet 
zozeer omdat ik daar al de nodige jaren werk maar 
om de reden, dat ik die avond dus met drie in plaats 
van twee Adjudanten aan mocht treden. Naast mijn 
vaste Adjudanten Wim en Ad stond daar ook nog 
Adjudant Jan, mijn andere broer (gewoon trots – 
meer kan ik er niet van zeggen). Deze avond was er 
voor mijn Prinses Antje ook een verrassing. Er was 
namelijk naast een extra Adjudant ook een Page 
naar Gassel afgereisd om mijn Prinses die avond bij 
te staan. Langs deze weg, Lisa bedankt.

Dan kwamen de pronkzittingen er aan. Ik stelde me 
dat voor als een hele lange zit. Maar volgens mij 
hebben we meer gestaan dan gezeten. Wederom mijn 
complimenten aan de organisatie, want zie het maar 
weer ieder jaar zo voor elkaar te krijgen. Artiesten, 
schmink, podium, geluid en alles wat er nog meer bij 
komt kijken. Ik kan jullie ook wel zeggen, dat ik deze 
avonden spannend vond. Gaat het wel goed met de 
artiesten? Zit de zaal wel vol? Al die dingen gaan er 

dan door je hoofd. Achteraf was dat allemaal niet 
nodig geweest, want het liep als een trein.

Dan hadden wij het schoolcarnaval, die met een 
nieuwe opzet begon. Wij moesten ons al om 8.30 
uur op school melden en niet zo als voorafgaande 
jaren om 10 uur in de sporthal aanwezig zijn.

Wij gingen eerst alle groepen apart af. Als je dan 
ziet hoe enthousiast alle kinderen en leraren zijn, 
weet je dat het daarna in de sporthal ook weer goed 
zal komen. Met Schoolprins Rutger, Schoolprinses 
Maud, Schoolvorstin Emma, Jeugdprins Job en alle 
kinderen van de basisschool hebben we er ook daar 
weer een leuk feest van gemaakt.

Het ziekenbezoek. Eerst even een uitstapje naar 
der Heimat, waar we een heel gezellig onderonsje 
hadden met de cliënten en de collega’s van mijn 
Prinses. Daarna gingen we naar Velp om Doortje 
Derks en Anna Hermanussen te bezoeken. Als 
laatste stonden René Claassen en onze Jan op het 
programma. Als je ziet hoe enthousiast je overal 
wordt ontvangen…… meer hoef ik daar niet over te 
zeggen.

Ex-Prins Marius
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van Koeverden catering Beers/Cuijk 
06 460 23 789   vk@vkcatering.nl   www.vkcatering.nl

Toch al van plan om een feestje te geven? 
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Als laatste de carnaval 

De sleuteloverdracht 
Daar sta je dan als Prins en Prinses van De 
Bokkerijers tussen alle andere Prinsen en 
Prinsessen. Dat is toch wel apart hoor. Ik had een 
hele speech voorbereid maar die liep dan toch weer 
anders dan verwacht – haha. Aansluitend nog even 
naar Twee Uurkes Vurraf Kuuk waar onder andere 
onze paradepaardjes Conny en Hetty d’r weer een 
geweldig feest van maakten (echt een aanrader).

De carnavalsmis
Deze hoort net als bier ook bij de carnaval en we 
hopen dat die op deze manier nog lang door mag 
gaan.Toen begon de carnaval met de coladisco. Al 
was het daar niet zo heel erg druk, het was wel een 
heel erg gezellig – fijn fisje.
Aansluitend volgde de Thema-avond. Lekker 
Lallen met z’n alle. Leuke muziek, een geweldige 
playbackshow werd er weer neergezet en natuurlijk 
de mysteriegast, speciaal voor Prinses Antje. 
Wat een verrassing – geweldig, haha, helemaal uit 
Duitsland overgekomen – Dennie Christian. Het was 
een mooie avond met veel bier en gezelligheid.

De optocht
Spannend? Toch wel, je vraagt je weer veel 
dingen af en als je dan boven op de Prinsenwagen 
staat, is het gewoon een groot feest en zou je 
zo wel twee keer dezelfde ronde willen rijden. Ook 
hier stond ons een leuke verrassing te wachten. 
Onze kinderen en familie Broeren namen ook deel 
aan de optocht. Zoals iedere keer hebben wij ook 
dit jaar veel leuke en grappige dingen gezien - nog 
nooit zo veel Frau Antje’s zien lopen. Daarna de 
prijsuitreiking in de Bokkestal en zoals gewoonlijk 
veel bier, veel lol, veel kwats en als een van de laatste 
de deur dichtgedaan.

De Boerenbruiloft
Zoals ik al schreef in het begin, met Rick en Jennifer 
komt het wel goed op maandag, en zo was het ook. 
Hier kwam zelfs bij de huwelijksvoltrekking door de 
nieuwe pastoor ook nog even paus Lambertus langs, 
om de zaak nog even goed te controleren. 

De kindermiddag
Veel hossen, springen en mooi om te zien hoe alle 
kinderen van carnaval bij De Bokkerijers genieten. 

Het was ook weer een geslaagde middag en wij 
hadden veel plezier.

Eieren eten met de Prins
Nieuw dit jaar, en ik ben dan ook zeer vereerd dat 
ik dit als Prins Marius d’n Urste als eerste heb 
mogen doen (dat nemen ze me nooit meer af) en ik 
hoop dat er na mij nog vele mogen volgen. Ook op 
deze geslaagde avond was het nog lekker druk in de 
Bokkestal.

11-11-2017 Prinsenbal
De datum zegt het al, het nieuwe carnavalsseizoen 
is begonnen, dus dan weet je ook dat je af moet 
treden. Je loopt dan in de avond naar de Bokkestal 
met je Prinses, de Adjudanten en hun vrouwen, te 
praten over wie de nieuwe Prins zal worden, maar in 
je achterhoofd toch ook denkend “Jammer, het is 
de laatste keer dat ik als Prins naar de Bokkestal 
loop”.

Het was voor ons een geweldig jaar. Wij hebben er 
van genoten, de recepties, de pronkzittingen, het 
ziekenbezoek en natuurlijk de carnaval zelf. Het was 
één groot feest.

Vervolg Ex-Prins Marius
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MAAK DEZE 4 DAGEN VEEL PLEZIER MAAR...

GEEF DE REST VAN HET JAAR JE VERSTAND VOORRANG!

60JR

Arthur de Clerck
Veldweg 18 | 5431 CJ | CUIJK

ECARCUIJK.NL

Installatiebedrijf Das-Brans wenst 
Prins Gerben 1e en zijn gevolg 
een geweldige carnaval toe!!!
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Na nog enkele plichtplegingen gedaan te hebben als 
Prins en Prinses, het verwelkomen van de nieuwe 
Jeugdprins, het afvoeren van de ons verlatende 
dansmariekes, waarvan wij trouwens nog even wilden 
vermelden, dat wij het super vonden om met de 
mooiste dansgarde van het Land van Cuijk (volgens 
Vorst Martijn en vele anderen) hebben mogen samen 
werken. Meiden bedankt, jullie waren geweldig.
Dan verschenen ex-Prinsen André en Peter op 
het podium en vervolgens weet je al wat er gaat 
gebeuren. Je stapt voor de allerlaatste keer 
op het podium en nadat eerst de steken van de 
Adjudanten werden afgenomen, was mijn Prinses 
aan de beurt. Antje vroeg van te voren nog of ze 
met haar iets gingen doen en ik zei natuurlijk “Nee”, 
wel wetende dat er toch iets zou komen, André en 
Peter kennende. Ze werd dus ook van haar kroon 
ontdaan en daarna omgetoverd in “de enige echte” 
Frau Antje. En dan ben jezelf aan de beurt. Nadat 
eerst je cape, scepter en steek worden afgenomen, 
verschijnt de ex-Prinsen afvoerpijp en dan weet 
je dat je daarin moet. Na nog alle Bokkerijers en 
Bokkerijerinnekes bedankt te hebben, met echt 
een hele diepe buiging voor iedereen, wordt je dan 
in je afvoerpijp en als Frau Antje onder de muziek 
deurdonderend van het podium afgevoerd.

Moe maar voldaan... hebben wij onze taken over 
gegeven aan de nieuwe heersers van De Bokkerijers. 
Prins Gerben, Prinses Simone, Adjudanten Martijn 
en Bart( je).
We gaan er ook dit jaar weer met zijn allen een mooi 
feestje van maken. 

Alaaf!

Tot slot willen wij iedere Bokkerijer bedanken voor 
een voor ons geweldig carnaval. Ik eindig nog een keer 
met miene liefspreuk want hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd:
Kom alle naar de Bokkestal,
Dann gibt es einen grossen Ball.

Oh ja – mien Prinses gaat ook nog wat schrijven.
Vom Karnevalsmuffel zur Karnevalsprinzessin - dank 
Marius und den Bokkerijers in Beers!
Was war das für eine schöne Zeit, tolle Feiern, nette 
Leute und was haben wir viel Spass gehabt. Ein ganz 
liebes Dankeschön an alle die uns das ermöglicht und 
mit uns gefeiert haben.

Alaaf!

Vervolg Ex-Prins Marius
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[Titel]

“Shoebox”
Administratieve hulpverlening

Jan Kaak
Tel: 0485 – 32 13 75

jankaak51@gmail.com

Lekker eten in Haps. 
Ouderwets lekker! Hier kookt oma.

Rob en Gerda
Kerkstraat 26 - 5443 AB Haps - 0485-314488

EETCAFE
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Ex-Adjudanten Wim & Ad
Wat een mooie carnavalsseizoen was het voor ons!
Ik, Adjudant Wim, werd een week van te voren 
gevraagd toen ik chauffeur moest spelen naar De Dijk 
in Nijmegen. Toen ik bij Marius kwam om Antje en hem 
op te halen gooide Marius de slipper (onderscheiding) 
op tafel. Ik was verbaasd, wist niet wat ik moest 
zeggen, dus zei maar JA. Voor je eigen broer doe 
je dat. Op de avond van het Prinsenbal hadden wij 
een verjaardag gepland. Deze konden wij niet meer 
wijzigen, anders zou het teveel opvallen. Om 23.00 
uur werd ik gebeld door Jolanda dat Marius Prins 
geworden was. Toen heb ik de feestgangers laten 
zitten en ben naar ‘t Wapen gegaan. Ella en de gasten 
kwamen later naar ’t Wapen. Adjudant Ad was er 
toen al.

Ik, Adjudant Ad, werd door 
Marius gevraagd op een 
vriendenavond bij hem thuis, 
twee weken voor het Prinsenbal. 
Toen ik aanstalten maakte om 
te vertrekken vroeg Marius 
of ik nog één, voor deze avond 
laatste, biertje wilde drinken. 
Dat werden er nog een paar 
extra nadat Marius had gevraagd of ik zijn Adjudant 
wilden worden. Ik heb direct JA gezegd en Jeanette 
werd door mij bijgepraat wat dit allemaal inhoudt 
voor ons de komende maanden. We hebben die avond 
al veel besproken wat het aan verplichtingen zou 
gaan betekenen. Vooral de agenda afstemmen was 
belangrijk. Er waren twee hindernissen te nemen. 
Prinsenbalavond was de agenda al bezet en met 
carnaval heb ik standaard maar één dag vrij. Maar 
beide hindernissen werden snel opgelost. Op de 
avond van het Prinsenbal stonden Jeanette en ik met 
onze buurtvereniging De Dennenkamp op het podium 
van de Tjilpavond van De Heimussen in Vianen. Daar 
kon ik niet onderuit. We haalden zelfs ook nog de 
finaleronde. Dit betekende dat ik nog tot 23.00 uur 
op het podium stond. Daarna vertelde ik tegen mijn 
buurtbewoners dat ik was opgeroepen voor mijn werk 
om een spoedbestelling diergeneesmiddelen klaar te 
gaan zetten. Snel naar huis andere kleren aan en op 
de fiets naar de Bokkestal. Daar aangekomen bleek 
de act van Lammie en Alexander wat uit te lopen. 
Even later was het zover en kwamen Prins Marius en 
Prinses Antje tevoorschijn. Daarna kwamen de beide 
Adjudanten, Wim en ik, op verzoek van Prins Marius 

naar boven. Jeanette was na uurtje ook present, 
de Dennenkamp had de 2e prijs van de Tjilpavond 
gewonnen bij De Heimussen. 
De avond was gelijk geweldig, een goede start 
met ons zessen, zo wilde Prins Marius het. Zijn 
liefspreuk naar ons toe was “we doen alles met ons 
zessen”. Dit hebben wij zo ook beleefd het gehele 
carnavalsseizoen. Elke keer met als afsluiting bij de 
Prins thuis met een biertje en een bakje koffie. De 
zondag hierna ging het verder met feesten. Eerst 
werden de borden in de tuinen geplaatst en daarna 
naar de Prins waar ook de Raad van Elf kwam. Daarna 
kwamen de Prinsenrecepties en natuurlijk niet te 
vergeten onze eigen receptie. Wat was dat een feest. 

Het waren heftige weekenden, 
waarvan één met vrijdag en 
zaterdag de pronkzitting en 
zondag een Prinsenreceptie. 
Voor ons leken de 
Prinsenreceptie’s soms wel 
een reünie, wij kwamen er vele 
oude bekende tegen. Vervolgens 
kwam de carnavalsweek 
eraan. School, ziekenbezoek, 
sleuteloverdracht, 

carnavalsmis, jeugdbal, thema avond Glitter & 
Glamour, optocht, Boerenbruiloft,11 kroegentocht, 
kindermiddag en tot slot het sluitingsbal. Vooral het 
bezoek aan de bewoners van de werkplek van Prinses 
Antje was geweldig. Ook de receptie in Gassel, waar 
broer Jan van Prins Marius en Adjudant Wim als 
derde Adjudant gehuldigd werd was erg leuk!
Wat een geweldig carnavalsjaar hebben wij met 
Prins Marius, Prinses Antje, Adjudant Wim en 
Ella, Adjudant Ad en Jeanette beleefd! Hulde hoe 
de carnavalsvereniging De Bokkerijers alles onder 
controle had en wat een enthousiaste mensen. Voor 
elke activiteit een goed team die erg veel plezier 
uitstralen. Adjudant Ad had zelfs de vrijheid om op 
de receptie bij De Scheresliepers een woordje te 
richten tot hun voorzitter. Wij zullen het afgelopen 
carnavalsjaar niet snel vergeten. Alle Bokkerijers 
bedankt en natuurlijk ook nu ex-Prins Marius en ex-
Prinses Antje. Wij wensen het nieuwe Prinsenpaar 
en Adjudant(en) een geweldige carnavalsjaar toe en 
geniet vooral van alles wat er komt.

ex-Adjudant Wim, Ella, ex-Adjudant Ad en Jeanette
 

en natuurlijk ook Ella en Jeanette
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goed bekeken
ǹ klasse beter

Thoonen is de specialist in
kunststof en

aluminium ramen, deuren en serres

Liesmortel 9a, St. Agatha - Tel. (0485) 31 85 41

www.thoonenkozijnen.nl

- Rolluiken - Dakkapellen
- Screens - Knikarmschermen
- Garagedeuren - Horren
- Veranda's - Lichtstraten
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't Prinsengilde
Als je eind augustus een ex-Prins vraagt of hij wat te 
doen heeft dan zal het antwoord altijd Ja zijn, omdat 
de meeste ex-Prinsen hun agenda dan hebben geblokt 
voor het jaarlijks ex-Prinsen uitje.
Dit jaar waren ex-Prins Stefan d’n Urste en ex-Prins 
Peter d’n Derde en Prinses Sylvia de figuurlijke klos 
om dit festijn te organiseren. Het thema “Lachen met 
de ex-Prinsen” 
werd al eind 
juni bekend 
gemaakt en 
hierna stroomde 
de aanmeldingen 
binnen.
Ook dit jaar 
hadden we 
mazzel dat 
de Kiosk niet 
besproken was 
en konden we 
traditiegetrouw 
van onze vaste 
verzamellocatie 
gebruik 
maken. Ook 
dit jaar werden we getrakteerd op prachtige 
weersomstandigheden, maar ondanks de hoge 
temperaturen werd de stalen ros richting Haps 
gestuurd. Na enkele kilometers waren de eerste 
zadelpijnen al waarneembaar en na wat zichtbare 
natte ruggen en bilnaden werd het tijd voor een eerste 

drinkpauze met natuurlijk een Ex-Beers tintje.
Nadat iedereen was neergestreken op het aan een 
rustige weg gelegen terras van ’t Hops Kwartierke 
(ons beter bekend als Rob van ’t Wapen) werden we 
verwend met een culinair hoogstandje en wat te 
drinken natuurlijk. Na deze welkome pitstop werd 
de stalen ros weer beklommen voor 1 km richting de 

zevende hemel.
Diegene die 
de afgelopen 
jaren de Beerse 
pronkzitting 
hebben bezocht 
zullen Frans v/d 
Camp herkennen: 
de uitbater van 
“in de zevende 
hemel”.
Frans stond 
ons buiten al 
op te wachten 
en hij was voor 
de eerste keer 
zenuwachtig, 
omdat hij 

nog niet eerder z’n grote groep had ontvangen 
in zijn knusse museum. Op een humoristische en 
uitermate boeiende wijze wist Frans de geschiedenis 
en achtergrond te vertellen van de honderden 
heiligenbeelden, relikwieën, canonborden, habijten 
en kostbare zilveren en porseleinen voorwerpen. Het 

 Eregalerij ex-Prinsen
2002 Koen Thomassen
2003 Ser ten Haaf
2004 Jan van Lanen
2005 Jan Cornelissen
2006 Carel ten Haaf
2007 Alexander Hendrix
2008 Theo vd Bosch
2009 Stefan Wagemans 
2010 Tonny Claassen
2011 Hans vd Besselaar
2012 Martijn vd Bogaard
2013 Huub Gosens
2014 Grad vd Heuvel
2015 Peter Poels
2016 André Hendriks
2017 Marius Broeren

1970 Peter van Hoek
1971 Martien Arts
1972 Herman vd Besselaar
1973 Tonny van Lanen
1974 Rinus Veulings
1975 Piet Linssen
1976 Toon Smits
1977 Frits Wagemans
1978 Harry Nabuurs
1979 Arnold Peeters
1980 Peter vd Berg
1981 Gradje van Haren
1982 Johan Thomassen
1983 Henk van Dinten
1984 Stef Gosens
1985 Joop Derks

1986 Henk Walk
1987 Jan Hofmans
1988 Sraa Hendriks
1989 Sil Lenkens
1990 Arnold Josemanders
1991 Piet Theunissen
1992 Marco Vos
1993 Tiny Derks
1994 Sjaak Vromans
1995 Cor Berends
1996 Tiny Strik
1997 Ton de Weerd
1998 Ruud Traas
1999 Lam Verhagen
2000 Jan Claassen
2001 Pieter vd Bosch
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Vervolg 't Prinsengilde 
bijbehorende bakje koffie hadden we maar verruild 
voor een kratje bier en wat fris en nadat we lovende 
woorden in het gastenboek hadden geschreven was 
het weer tijd om afscheid te nemen van Frans die 
ons echt had verrast met zijn typerende humor. 
Met de lachspieren al 
aardig opgerekt en de 
dorst gelest werd de 
navigatie ingesteld 
richting Beers en streek 
een groep van ongeveer 
45 personen neer op 
de Burgemeester van 
Raaijstraat.
De locatie was feestelijk 
ingericht en nadat 
iedereen met een 
drankje in de hand in 
de tuin een plekje had 
gevonden was inmiddels het diner ook gearriveerd. 
Nadat iedereen zich alle snacks van de zeer nette 
mobiele cafetaria goed had laten smaken was er even 
tijd voor uitbuiken voordat het brein “voor zover nog 
werkend” aan het werk werd gezet. Alle liefspreuken 
van alle 48 ex-Prinsen kwamen voorbij en het was aan 
de vooraf ingedeelde 
groepen de taak om de 
juiste ex-Prins er bij te 
raden inclusief jaartal 
voor de bonuspunten. 
Een lastige opgave 
waarbij een niet 
nader te noemen op 
de Elstweg wonende 
ex-Prins zijn eigen 
liefspreuk niet meer 
wist te herinneren tot 
groot vermaak van de 

overige aanwezigen. Het was een nek aan nek race 
maar uiteindelijk ging de overwinning naar de groep 
van ex-Prins Tonny d’n Twedde en ex-Prins André d’n 
Urste met als prijs dat ze samen het ex-Prinsen 
uitje voor 2018 mogen organiseren. De gezelligheid 

zat er al goed in 
en toen moest het 
klapstuk van de avond 
nog komen, niemand 
minder dan Tonproater 
Frank Schrijen uut 
Boxmeer betrad het 
podium voor een buut 
op maat. Nadat Frank 
wat informatie had 
ontvangen over de 
aanwezige ex-Prinsen 
dook hij in zijn typetje en 
zorgde hij voor hilarische 

momenten waarbij er menig traantje werd weggepinkt 
van het lachen. Na een korte pauze kon iedereen even 
op adem komen om vervolgens na de tweede opkomst 
te genieten van Frank die de Beerse courant voor 
las met veel ex-Prinsen in de hoofdrol. Als afsluiter 
“meezingers“ die iedereen meedeinend op de stoelen 

kreeg, was een perfecte 
(bijna) afsluiting van 
een zeer geslaagde 
dag. Gezelligheid kent 
geen tijd was zeker 
van toepassing en na 
een rumoerige middag/
avond/nacht voor de 
omwonenden keerde 
de rust weer terug in 
Beers West.
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Carnaval 2017-2018

De Hork 25 5431 NS Cuijk T 0485-312477 info@infrascoop.nl www.infrascoop.nl
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Afscheid Raadslid Sander
Hoi Bokkerijers en Bokkerijerinnekes,

Er is een tijd van komen en een tijd 
van gaan. Voor 8 jaar geleden werd 
ik uitgenodigd voor een gesprek met 
een paar raadsleden (Raad van 11 
commissie) met de vraag of ik geen 
deel wou uitmaken van de Raad van 
11. Hier hoefde ik niet lang over 
na te denken, en dat leek me super 
leuk. Na het JA zeggen ben ik daar 
ook aan toegevoegd, en heb genoten 
van de activiteiten die ik in de jaren heb mogen meemaken. Ik 
heb heel veel plezier gehad bij de carnavalsvereniging en dat 
is ook te danken aan eenieder die betrokken is bij de carnaval, 
zowel voor als achter de schermen. Nu is er dan toch het punt 
gekomen voor mezelf de keus te maken om te stoppen met de 
carnavalsvereniging. Hierbij wil ik de carnavalsvereniging De 
Bokkerijers en alle Bokkerijers en Bokkerijerinnekes bedanken 
voor alle leuke, gezellige en mooie momenten.
Tot ziens in de bokkenstal.

Alaafffff Sander

Het is begonnen in 1997 als Adjudant van Prins Ton (de Weerd) en 
Prinses Mieke. Na 20 jaar hebben wij besloten om te stoppen als lid van 
de Raad van Elf bij De Bokkerijers. Onvergetelijk was onze Boerenbruiloft 
in 2009. Als leider van de Jeugdraad veel plezier gehad met Ton, Gradje 
en Team Ceelen. Als Hoffotograaf duizenden foto's gemaakt tijdens 
carnavalsactiviteiten in Beers en op recepties van andere verenigingen. Nu nog 
met de bouwploeg afbouwen tot de 22 jaar vol zijn. 
Elvi is onder andere actief geweest in de organisatie van de kindermiddag, het 
Blèrfestival en de Witte Gei't quiz. Daarnaast is ze leen Prinses geweest van Prins 
Egbert (Moors) bij de Ulewappers uit St Agatha.
Wij wensen alle Bokkerijers en Bokkerijerinnen nog fijne carnavalsjaren en wij komen 
jullie weer tegen in de Bokkenstal. 

Groetjes, Frans en Elvi Boeijen 

Afscheid Raadslid Frans
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www.sunprofs.nl of bel 0485-212396

Sunprofs wenst Beers een zonnige carnaval!

sun
zonnepanelen

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Boekel
info@oovb.nl  | www.oovb.nl
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Boerenbruidspaar 2018

Programma Boerenbruiloft:
13.00 uur  Samenkomst genodigden en andere belangstellenden bij café/zaal De Spijker.
13.15 uur  Opstellen en vertrek bruidsstoet naar de Vang; alwaar de bruidegom 
 zijn aanstaande bruid gaat ophalen.
 Pauze met borrel en krentenmik naast De Spijker.
 Het bruidspaar maakt ondertussen foto’s met genodigden.
 Vervolg route. 
15.00 uur  Huwelijksvoltrekking op het bordes van het auw Gemèntehuus, ten overstaan van 
 Prins Gerben d’n Urste als burgemeester, een speciale pastoor, misdienaars en getuigen.
 Vertrek stoet naar feestzaal De Spijker.
15.45 uur Receptie met voordrachten van familie en bekenden.
17.00 uur  Boerenbal met medewerking van orkest Parttime.
 Gratis entree.
We verwachten iedereen in boerenkleding.
We gaan er met z’n allen een onvergetelijke dag van maken.
De Boerenbruiloftscommissie.

Debbie 
van den Elzen 
Dochter van Ton van den Elzen van 

De Smouskes uit Zeeland en 
Wilma Linders van De Bokkerijers 

uit Beers 

Roy 
van Lieshout  

Zoon van Frank van Lieshout van 
De Peeltuuters uit Venhorst en 

Petra van Daal van De Klotstekers 
uit Wilbertoord 
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BGM Infra B.V.

Het Riet 13 5431 NL Cuijk

www.bgminfra.nl

BGM Infra wenst alle carnaval-
vierders un paar dolle daag toe.

Het Riet 13
5431 NL Cuijk
0485 - 74 50 40
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Van het Boerenbruidspaar
Op undercover Missie 

Het was dinsdag 14 november, allebei een drukke dag 
gehad op het werk en beiden erg moe, dus hadden we 
besloten om lekker op tijd naar bed te gaan. Op een 
bepaald moment horen we zachtjes wat geklop op een 
deur en op de ramen, we kijken elkaar aan en zeggen: 
“Dit is niet bij ons toch?” Nee, ik denk het niet, of nee 
dat zal wel niet was onze reactie en we zijn gewoon 
maar gaan slapen. 

De dag erna, woensdagavond 15 november, zit er een 
envelop met daarin een kaart in de brievenbus, op de 
kaart stond de volgende 
tekst: “Debbie en Roy 
Gefeliciteerd nader bericht 
volgt nog psssst.. mondje 
dicht.” Wat zou dat dan 
kunnen zijn? Roy had er een 
foto van gemaakt en via de 
app naar Debbie gestuurd 
want die was werken. 

Samen waren we aan het 
puzzelen of we misschien 
het handschrift herkende, 
maar helaas… niet veel later 
werd er op de deur geklopt 
(ik moest kloppen want de 
bel doet het niet verhaal). We 
maakten de deur open maar 
niemand te zien, wel stond 
er een papieren bruine tas 
met daarin een boerenkool, 
ineens werd het duidelijk! 
Roy belde mij op en zei: “Ja 
het moet niet gekker worden, 
er staat een tas voor de 
deur met een boerenkool met 
een brief erbij dat we vanavond om 20.00 uur bij de 
parkeerplaats van de Gasselse bossen moeten komen 
voor verdere informatie, die willen natuurlijk dat wij 
het Boerenbruidspaar worden, maar dat gaan we 
toch niet doen toch??” Nee zeiden we allebei, want die 
belangstelling is allemaal niks voor ons. 

Onderaan het papiertje stond: “Kun je vanavond echt 
niet bel dan dit nummer.” 

Roy zei “Ja, uhm, ik weet het niet hoor, bel jij ze 
maar op en vraag maar wat ze willen”, zo gezegd 

zo gedaan, op het werk even op een rustig moment 
gewacht en dat telefoonnummer gedraaid. Ik kreeg 
Marjan Lucassen aan de telefoon en vertelde dat we 
vanavond niet konden omdat ik (Debbie) nog op het 
werk was tot vanavond laat, en dat als ze ons zouden 
willen vragen voor het Boerenbruidspaar wij het toch 
niet zouden doen. Meteen werd gevraagd: “Kunnen wij 
jullie niet nog ompraten?” 

Heb het er thuis maar eens over en dan willen wij jullie 
graag morgenavond 16 november zien en dan zullen 
wij het een en ander toelichten. Eenmaal thuis van 
de late dienst was Roy nog klaarwakker, we keken 

elkaar aan en begonnen 
allebei hard te lachen, wij het 
Boerenbruidspaar, haha zie 
je het al voor je? En daar lig 
je dan klaarwakker in bed te 
bedenken, waarom wij? En 
wat houdt dat dan allemaal 
in? “Morgen maar eens gaan 
luisteren en dan zien we wel”, 
zeiden we tegen elkaar. 

De eerste ontmoeting met 
de BBC (de eerste geheime 
missie) was direct de 
volgende dag en we spraken 
af bij een hotel in Mook. 
Daar aangekomen zat de 
commissie al op ons te 
wachten en voor we begonnen 
kregen we een grote envelop 
met daarin een foto van een 
Boerenbruidspaar met onze 
hoofden erin geplakt met 
groot als tekst erbij: “ons 
Boerenbruidspaar 2018 
gefeliciteerd!” Wij keken 

elkaar aan en begonnen te lachen. Tijdens deze avond 
is er goed verteld wat ons te wachten zou staan en 
wat er van ons zou worden verwacht. Ook vragen en 
eventuele struikelblokken van ons werden toch wel 
redelijk snel weggenomen. “We willen er nog wel over 
nadenken”, zeiden we, en de commissie vond dat goed 
als we het de dag erna maar wisten. 

Wat hebben we veel nagedacht en gepraat over de 
voordelen en de mogelijke nadelen. 
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Begunstigers
C.V. “De Bokkerijers”

 Arends Vastgoed BV,
 Vianen

 Tandartspraktijk 
 H.M. Kooi-Pieczka,
 Beers
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Van het Boerenbruidspaar
Uiteindelijk tot het besluit gekomen dat we het gaan 
doen. Het Feest wordt iets moois, al onze vrienden, 
familie en mensen die we lief hebben zijn van harte 
uitgenodigd en iedereen die een feestje met ons mee 
wil vieren uiteraard ook. Wel met heel veel zenuwen en 
onzekerheden zijn wij dit avontuur ingegaan. 

Er werd een groepsapp aangemaakt en vanuit daar 
werden opnieuw afspraken gepland. Donderdag 23 
november werden we om 20.00 uur bij Van de Valk in 
Uden verwacht. Daar zat de organisatie met een lief 
cadeautje op ons te wachten, we werden gefeliciteerd 
en daar werden de draaiboeken op tafel gelegd van 
afgelopen jaren, die zijn we door gaan spreken en de 
eerste hints die gebruikt kunnen worden zijn bedacht. 
Kei leuk om daar zo mee bezig te zijn, maar ook heel 
lastig om niks tegen familie en vrienden te vertellen. 

Hoe dichter we bij die ene zaterdag in december 
kwamen, hoe meer er ook bekend was, de hints hingen 
op verschillende plaatsen in Beers, op de site werden 
ze geplaatst en ook de vrienden en familie begonnen 
te raden wie dit jaar toch Boerenbruidspaar zouden 
kunnen worden? We deden net of wij ook van niks 
wisten en praatten maar met de rest mee wat ze 
dachten, samen heb je dan z’n schik en denk je: “Je 
moest eens weten, wacht maar af…” 

Dan de dag van het uitkomen, we hadden het volgende 
bedacht: Roy zou ‘naar Wilbertoord gaan’, want daar 
was het jubileumweekend van de carnavalsvereniging 
en Debbie zou wel ‘eventjes’ naar de Witte Gei ’t quiz 
gaan om vervolgens ‘ook naar Wilbertoord te gaan’ 
. Om 20.00 uur begon de quiz en de kroeg was al 
goed gevuld. Ik bestelde een biertje die ik normaal 
gesproken zo op zou hebben maar ik kreeg het niet 
weg, toen ronde 4 voorbij was, was het tijd om te 
gaan…

Allebei met klamme handjes, erg onrustig, werden 
we opgevangen door René en Carel en werden we 
achter bij ‘t Wapen binnengeleid, daar moesten we 
‘even’ wachten werd ons verteld. Nou, wij kunnen 
jullie vertellen dat even wel eeuwen leek te duren. De 
spanning bouwde dan ook ontzettend op. 

Eindelijk ging de deur waar we achter stonden te 
wachten open en mochten we op het podium achter 
het decor plaatsnemen. Het stukje van de onthulling 
nog en toen was het zover... 

Oh spannend zeg! Daar stonden we dan, op van de 
zenuwen. De deurtjes werden opengegooid en er werd 
geroepen “Het Boerenbruidspaar van 2018 zijn 
Debbie van den Elzen en Roy van Lieshout.” 
Zenuwachtig maar trots stonden wij daar op dat 
podium voor een vol café, wie had dat gedacht? 
Wij in eerste instantie in ieder geval niet, maar dit 
was al een feest op zich. De reacties waren super leuk 
en het feestje was super gezellig. 

Wij kijken al enorm uit naar maandag 12 februari waar 
we met familie en vrienden en iedereen die wil komen 
er een geweldige dag van gaan maken. 
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Copernicusstraat 13 | 6604 CR Wijchen | Postbus 242 | 6600 AE Wijchen
Tel.024-6450585 | Fax.024-6450825
E-mail installatiebedrijf@ventimon.nl

oude en gebruikte bouwmaterialen
eiken ook gezaagd
tevens sloopwerken
grondwerk
uitbreken
containers

Schuttersweg 14
5443 PR Haps

M: 06 - 2375 4698
M: 06 - 2375 7816

E: info@sloopwerkbroeks.nl
W: www.sloopwerkbroeks.nl

Fa. broeks v.o.f.
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Winnaars     Witte Gei't 2018 

Ex-Boerenbruidsparen
1977 José Smits & Chris Driessen
1978 Rinie Hendriks & Theo Heurkens
1979 Diana Linssen & Jos Aldenhoven
1980 Annie & Jan Kaak
1981 Bets & Frans Janssen
1982 Sjan Verstappen & Cor Berends
1983 Gertie v Casteren & Piet Theunissen
1984 Sjan & Sraa Hendriks
1985 Nelly & Jan van den Broek
1986 Jo & Jan van Gaal
1987 Henriette & Jan Claassen
1988 Bertha & Sjaak Vromans
1989 Annie & Martien Driessen
1990 Toos & Lam Verhagen
1991 Tilly & Gradje van Haren
1992 Mien & Peter van Hoek
1993 Hannelore & Niek Heurkens
1994 Mieke & Piet Nuijs
1995 Hetty & Bill Derks
1996 Thea & Jan Willemse
1997 Esther Bodden & Richard ten Haaf

1998 Mieke & Marius Moors
1999 Gonnie & Piet Lemmens
2000 Wendy van Eldijk & Sander Lange
2001 Lenie & Stef Gosens
2002 Astrid & Maarten Cuppen
2003 José & Bert Claassen
2004 Loes & Tonnie Toonen
2005 Coby & Theo Vink
2006 Anita & Tonny Huberts
2007 Stannie & Jan Toonders
2008 Debbie & Juul Cuppen
2009 Elvi & Frans Boeijen
2010 Claudia Derks & Jeroen van Oosterom
2011 Lies & Leo Theunissen
2012 Dorien & Robert van de Wiel
2013 Ella & Wim Broeren
2014 Chantal & Tonny Oppers
2015 Dorien & Eric Derks
2016 Bo Broeren & Willem Hendrix
2017 Rick Hermanussen en Jennifer Reuvers

'KaaK'
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I

Korte Molenstraat 13C, Cuijk, tel.  0485-314772 
Julianaplein 51, Beuningen, tel.  024-6753343

www.trendy-mode.nl 
e-mail: info@trendy-mode.nl

	  

Switchen van accountant is niet iets 

wat een ondernemer dagelijks doet. 

U wilt één goede reden?

Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl 

en u krijgt er zeven!

Eén goede 
reden?

Grotestraat 112, 5431 DM  Cuijk  

Postbus 45, 5430 AA  Cuijk 

T 0485 310 277   F 0485 310 400   

E info@slootenvandenbogaart.nl

www.slootenvandenbogaart.nl
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Bokkerijers op hun Best
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Ex-Boerenbruidspaar 
Rick & Jennifer

En toen was het zover, carnavalsmaandag. Wat een 
stoet, wat een mensen en wat een geweldig leuke 
beleving. Wat hebben wij een lol gehad en wat was 
het gezellig! Bedankt alle lieve mensen, die de moeite 
hebben genomen om erbij te zijn, te komen kijken of 
even gezellig langs te komen. En wat een cadeaus, de 
één nog origineler dan de ander! Dankzij jullie was ons 
feestje compleet. 
En natuurlijk de commissie: jullie zijn GEWELDIG! 
Dank voor alles, voor het vele vele werk dat jullie 
hebben verricht, de moeite en het enthousiasme. 
Mocht je zelf ook ooit de kans krijgen: DOEN!
Wat er vooraf is gebeurd:
Natuurlijk ons vrijgezellenfeestje en dat was in 
mijn eigen vertrouwde Wijchen☺ bij ‘ons’ Anneke! 
Zo ontzettend leuk om met een slechte smoes 
naar Wijchen te zijn gelokt door onze enige echte 
Wijchense Prins Jeroen voor een interview! Natuurlijk!! 
En wie waren daar: al onze lieve vrienden en 
vriendinnen en familie. En wat een lol en dat was nog 
maar het begin. Het was een fantastische avond, die 
we niet snel meer vergeten.
En toen….de echte voorbereidingen voor de ‘grote’ 
dag. Al op tijd was de commissie bij ons aanwezig 
met veel ‘groen’! En toen ineens, waren daar ook weer 
lieve vrienden en familie om ons te helpen met alle 
knutselwerken. Onder het genot van een hapje en 
(genoeg) drank hebben we er een super geslaagde 
middag van gemaakt. De mannen buiten en de vrouwen 
binnen aan de slag. We hadden nog geen idee waar 
het allemaal voor was, maar wel dat het er erg mooi 
uitzag. Binnen no-time was de hele tuin omgetoverd 
in een versierd geheel. Het was een werkje maar met 
een prachtig resultaat. Wat lief, leuk en gezellig dat 
iedereen er was en heeft geholpen!
En toen…..carnavalsmaandag. Eindelijk was het 
zover. Rick alvast met Joep naar De Spijker, waar 
de stoet zich verzamelde en Eva en ik thuis voor het 
raam….spieken of ze er al aan kwamen. En toen was 
het zover “Mam, ze komen eraan!!!” Wat een spanning 
en toch ook een beetje stress…. Maar voordat we 
het wisten stonden ze aan de deur. Wat een mooie 
ervaring om zo nog eens mee te mogen maken, nu 
alleen een paar jaartjes ouder, met de kinderen erbij 
en in het zwart. Verder was bijna iedereen erbij van 
onze bruiloft toen en ook heel veel mensen meer, 
zoooo leuk! We vertrokken gezamenlijk in een grote 

stoet, samen zittend in de geweldige oude koets van 
Richard, die samen met zijn vader deze begeleidde, 
het dorp in. Iedereen achter ons aan, wat een mensen! 
Na de ronde te hebben gedaan door Beers, kwamen we 
uit bij De Spijker voor een borrel en wat te eten. Hier 
tegenover, in de prachtige tuin van de familie Degen, 
hebben we flink wat foto’s gemaakt. Wat was het 
leuk om samen met onze ‘bijna’ gehele vriendengroep 
eindelijk eens een mooie groepsfoto te kunnen 
maken, dat was te lang geleden. Ook een mooie foto 
samen met mijn lieve vriendinnetjes is een geweldig 
aandenken aan deze dag.
Hierna zijn we weer verder gegaan naar ’t Ouw 
Gemèntehuus. En dit was me toch leuk! Na een 
prachtige toespraak van onze pastoor Hans, kwam 
ook de paus nog even langs. Paus Lambertus, wat 
een eer. Zo hebben wij een dubbel zegen gekregen. 
Bedankt heilige heren!
Toen snel door de regen naar De Spijker waar het 
feestje pas echt begon. En ook daar kregen we hoog 
bezoek! De burgemeester van Cuijk kwam ons nog even 
een bezoekje brengen, samen met zijn gevolg. Wat een 
eer. Het was een fantastische avond, waar we enorm 
van hebben genoten. Vriendengroep: bedankt voor het 
mooie liedje en de mooie oude foto’s. Dat was lang 
geleden…
De dag en avond zijn voorbij gevlogen, om na veel 
hapjes en drankjes thuis in ons bedje te belanden….
tenminste dat dachten wij. Wij dachten nl. om er 
stiekem tussen uit te gaan, maar Roy Hermanussen 
en zijn Marinka, hadden ons vertrek gespot en wilden 
zoooo graag eitjes dat we het niet konden maken om 
hen voor de deur te laten staan. Dus na een heerlijk 
eitje hebben we allemaal ons bedje op gezocht en 
hebben we heerlijk geslapen.
Nogmaals, wat was het een 
beleving en wat een geweldige 
dag! Wij zouden het iedereen 
aanraden. Voor het nieuwe 
Boerenbruidspaar: Geniet 
van deze geweldige dag en alle 
lieve familie, vrienden, dorps-
genoten en mensen om jullie 
heen. Dat hebben wij namelijk 
ook ontzettend gedaan.
Groetjes Rick en Jennifer, Eva 
en Joep
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PROGRAMMA

Zaterdagavond: Café carnaval

Zondagmiddag: Optocht

Maandag: Gesloten

Dinsdagmiddag: Familiecarnaval met aansluitend 

een optreden van onze eigen Hetty en Conny, karaoke 

en eieren bakken met adjudant Bartje! 

Vrijdag: ‘Herring schellen’ 

’t Wapen van Beers feliciteert prins Gerben, 
de nieuwe prins van De Bokkerijers. Wij wensen prins Gerben d’n Urste 

en prinses Simone, adjudanten Bart en Martijn een fi jne carnaval toe.

Gefeliciteerd prins Gerben!
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Boerenbal 2017
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De Spijker wenst Prins Gerben, Prinses Simone, Adjudanten Bart & Martijn, 

Jeugdprins Niek, Jeugdadjudanten Abe & Jarne

en alle Bokkerijers & Bokkerijerinnekes

gezellige carnavalsdagen toe. 

Programma
Zaterdag 10 februari
Zaterdagavond thema avond: Saturday Night Fever met 
DJ Luppie. Playbackshow met diversen Beerse artiesten 
+ een mystery guest. Aanvang 21:00 uur. 

De artiesten zullen bekend gemaakt worden op 
Facebook, hou dit dus in de gaten.

Zondag 11 februari
Optocht / Familie carnaval

Maandag 12 februari
Boerenbruiloft met het boerenbruidspaar 2018 met dit 
jaar de band Parttime die er een grandioos feest van 
gaan maken. Aanvang: 13:00 uur is de samenkomst van 
de familie en om 15:45 uur start het boerenbal met het 
boerenbruidspaar van 2018!

Dinsdag 13 februari
Gesloten
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We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Boxmeer  Burg Verkuijlstraat 49  (0485) 571620
Nijmegen Centrum  Sint Canisiussingel 36a  024-3605540
Wijchen  Kasteellaan 10  024-6452425

JAZEKER.... Gezellig 
is het ZEKER tijdens 
de carnaval in Beers!!!!

Wil je wat weten van de zekerheden van De 
Hypotheker?
Kijk dan op hypotheker.nl/jazekerheden
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Artiesten Pronkzitting 2017
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Van traditioneel 
tot trendy!

www.verlinden.tv

	  	  	  

	  

AALFS	  techniek	  

www.aalfstechniek.nl	  

0485-‐312446	  

0655842490	  

Samen	  is	  het	  altijd	  te	  maken	  

	  

Paarden vertrouwen Atec.
Atec maakt kwaliteitsproducten van Nederlandse bodem. 
Elke trailer heeft een tijdloos ontwerp en is gemaakt van 
duurzame materialen met slechts één doel voor ogen:

optimaal comfort voor u en uw paard!

www.atec.nl

Atec Aanhangwagens B.V. | Molenstraat 24 5437 AB Beers Nederland | +31 (0) 485 322 322 | info@atec.nl | www.atec.nl



Jaorblad 49 "De Bokkerijers" 51

Artiesten Pronkzitting 2017

KLEINE DANSGARDE In een nieuw jasje - DE 
JEUGDRAAD De badmutsen - Hendrik Ladderzat 

Hendrik heeft te diep in het glaasje gekeken - DANS-
GARDE Gardedans - Bakkerij de Kletskoppen 
Deze bakkers en hun bezorger zijn gespecialiseerd in 

brood, Mik en andere broden - Jeroen Groen Ûûût 

k-k-kanûûûn s-s-stûtje d-d-dûûre - De Kleine Waar-
heid 2 waarzegsters die wat voorspellen - Hetty & 
Conny Medly Hollandisch - Sjoerd slaaptniet-
lekkerdelaatstetijd Sinds Sjoerd vader is, komt 

hij ironisch genoeg, niet meer aan slaap toe - Dans-
garde Showdans - Ben De Klos Hele onzekere 

vrijgezel op zoek naar een vriendin - Eindlied...
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Autobedrijf Wim Hendriks
Dommelsvoort 2
5437 AD  Beers
Tel: 0485 321 502
Fax: 0485 322 469
www.hendriksbeers.nl
hendriks.beers@planet.nl
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Publiek Pronkzitting 2017
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Makelaardij Nooijen
De Raetsingel 2c

5831 KC Boxmeer

Telefoon: 0485 572222
E-mail: info@makelaarijnooijen.nl

Website: www.makelaardijnooijen.nl
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Ziekenbezoek 2017

Uit terugblikken van elke Prins op zijn regeerperiode 
blijkt keer op keer dat het ziekenbezoek een 
heel speciaal moment is. Ook ervaren wij dat 

de zieken die bezocht worden dit zeer op prijs 
stellen. De Prins en zijn gevolg bezoekt de zieke 
Beerse inwoners die voorgedragen worden door 
de Zonnebloem, afdeling Beers en zieke Beerse 

inwoners die worden aangemeld vanuit de Beerse 
bevolking. Als u iemand kent die wij met een  
(zieken)bezoekje kunnen verblijden, maak dit  

dan kenbaar via de website.
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Rutger 
Basten

Schoolprins

Maud
Jans

Schoolprinses

Emma
Peeters

Schoolvorstin
Wat ik niet had willen missen is … … de optocht. … alles, vanaf de onthulling tot het 

einde van de kindermiddag.
… de optocht met de Prinsenwagen.

Het meest hilarische moment vond 
ik … 

… de kabouterdans tijdens de 
onthulling.

… met z'n alle op de kar met de 
optocht meedoen.

… toen wij (Rutger, Maud en ik)  
met zijn drieën de kabouterdans 
gingen doen.

Het meest indrukwekkende vond ik … … de onthulling op school. … de onthulling op school en de 
optocht.

… toen ik gekozen werd als Vorstin.

Als ik het over zou mogen doen dan 
zou ik … 

… nog meer feesten. … alles opnieuw doen! … precies het hetzelfde doen.

Mijn favoriete carnavalsactiviteit 
is …

… de optocht, omdat het gezellig 
was op de nieuwe kar van school met 
gave muziek.

… de optocht, omdat het gezellig en 
feesten is.

… de optocht omdat ik de mensen 
kon bespuiten met sliertjes.

Als ik in de huid kon kruipen van een 
andere Bokkerijer, dan kies ik voor …

… Grote Prins Carnaval. … de volgende Schoolprinses! … Prins Marius omdat hij op de  
hele grote kar stond.

Ik heb echt Bokkerijersbloed. Dat kun 
je zien omdat …

… ik echt van de carnaval kan 
genieten.

… ik altijd carnaval vier. … dat kun je zien omdat ik Vorstin 
was.

Dit jaar ga ik met carnaval … … weer lekker carnaval vieren bij  
De Bokkerijers.

… feest vieren met mijn vriendinnen. … op vakantie ;-)

Oh ja, wat ik nog kwijt wil … … dat Schoolprins zijn heel gaaf is. … dat ik het super leuk vond en 
het zeker nog een keer opnieuw wil 
meemaken.

… is dat ik hoop dat de nieuwe  
Prins, Prinses en Vorst(in) van  
Dr. Jan de Quay het net zo leuk  
gaan vinden als wij.

Ik heb de bokkenpruik op als… … ik iets moet doen waar ik geen zin 
in heb.

… ik iets moet doen waar ik geen zin 
in heb.

… als iemand vervelend doet.

Ik maak rare bokkensprongen als …. … als ik een mooie goal maak. … ik op het voetbalveld sta. … ik gescoord heb met voetbal.
Ik heb een bok geschoten toen … … toen ik vijf was en een eigen goal 

had gemaakt en dan denken dat ik het 
goed had gedaan. 

… hmmm, ik heb er vast wel een paar 
geschoten maar die weet ik zo niet 
meer.

… ik op toneel zei: ‘schoolprins 
Marius’

Dr. Jan de Quay School
schoolcarnaval 2017
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Graafsedijk	  12	  

5437	  NG	  Beers	  
	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Tel.	  0485-‐316712	  

Mob.	  06	  10	  88	  16	  73	  
	  
	  

Nieuwbouw	   	   Verbouw	   	   Onderhoud	  

	  

	   	   	   	   	   	   Prins	  Tonny	  d’n	  Twedde,	  
	   	   	   	   	   	   en	  prinses	  Conny,	  
	   	   	   	   	   	   adjudanten	  Bert	  &	  Wim,	  
	   	   	   	   	   	   nar	  Mari,	  

	  

	  

	  

Wensen	  iedereen	  een	  prettige	  carnaval!	  

Tonny Claassen
Graafsedijk 12
5437 NG Beers

Tel. 0485-316712
Mob. 06 10 88 16 73

www.bloemenvanbrigitte.nl

Molenstraat 23 • 5431 BW Cuijk • Tel. 0485 351135
info@bloemenvanbrigitte.nl 
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Coladisco 2018

Thema: Saturday night fever

Zit je in groep 6, 7 of 8 van de 
basisschool of in klas 1, 2 of 3 van het 
voortgezet onderwijs kom dan op de 
carnavalszaterdag naar De Spijker in 
Beers. Inloop van 18.45 uur tot  
19.00 uur, entree € 5,00 inclusief  
3 consumpties en een zakje chips.  
Om 20.45 uur is de zaal open  
voor iedereen.

Eenmaal binnen is binnen. In de zaal wordt 
tot 20.45 uur geen alcohol geschonken 
en er is security aanwezig. Vanaf 20.45 

uur kun je worden opgehaald of gezellig 
met je ouders blijven hangen op het 

aansluitende themabal. Neem gerust 
vriendjes en vriendinnetjes mee van 

buiten ’t Bokkerijersrijk.

Glitter & Glamour 2017

Glitter & Glamour 2017
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Vier dagen lang

met de voetjes

van de vloer!

Marel Stork Poultry Processing B.V.
Postbus 118, 5830 AC Boxmeer NL
T: +31 (0)485 586 111
F: +31 (0)485 586 222
E: info.poultry@marel.com
www.marel.com/poultry

SPP ad A4 fc carnaval.indd   3 06-12-2011   12:23:48
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Thema-avond 2017
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Monumentale bouwrestauratie en 
knip- en snijvoeg restauratie,

gevelreiniging en impregnering.

Peter van de Berg

Burg. van Raaystraat 56
5437 BD Beers

T 0485 - 316 552
M 06 - 187 431 97

E p.vdberg1@home.nl

Iets te make van roestvrijstaol of iezer? 
Dan worde bej ons un heel stuk wiezer. 
Plaotwerk make wej op un tiende, 
dat dè goed is, wet zelfs unne bliende. 
De plaot wurd teggeworrig Laser-gesnêje,
bej ons in een hal un hele nêje. 
Hej snêjt aléén nie mit Carnaval, 

want dan motte wej allemaol naor ut bal. 
Dan verkleje wej ons as cloon, 

mar griep dornao gerust dun telefoon, 
want wilde iets in plaotwerk bestelle, 

dan hoefde ons mar te faxe of te belle. 
Wilde ons dor nie mit vervèle 
dan mugde ok vort maile.

KEPSER PRO-METAAL

Kepser Pro-Metaal
Professionals in metaal

MEER WETEN? WWW.KEPSER.NLT: (0485) 33 60 60, F: (0485) 33 60 20
E-mail: welkom@kepser.nl

www.�ekx.nl - harry@�ekx.nl
Apeldoorn 055 - 201 08 16 /  Beers 06 45 94 54 37
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Thema-avond 2017

Thema-avond 2018

Met diverse 

Beerse artiesten

Zaterdag

10 februari

Aanvang: 21:00 uur

De Spijker, Grotestraat 28 Beers

Playback

show

Zaterdag 

10 februari

night fever
saturday

Saturday Night Fever’
Na “Glitter & Glamour” en “Lekker Lallen met z’n alle” staat nu 
alweer de derde editie voor de deur! Inmiddels weet iedereen 
dat Carnavalszaterdag garant staat voor een grandioos 
feest en dat zal ook dit jaar weer niet anders zijn.
Via onze Facebookpagina maken we om de zoveel tijd de 
(Beerse) artiesten bekend, de Mystery Guest zal wederom 
zijn naam eer aan doen en een mysterie blijven.
Nieuwsgierig?? Zorg dan dat je onze Facebookpagina in de 
gaten gaat houden de komende tijd!!
Tevens zal er weer een Winnaar & Winnares gekozen worden die 
het meest als Miss & Mister Saturday Night Fever de avond 
door gaat.
De playbackshow zal om 21:30 uur starten en na de 
playbackshow zal Feest DJ Luppie er een nog groter feest van 
maken, daar ‘lupt’ het bier van mien in de mond!
Zorg dat je op tijd bent voor de playbackshow en geen een 
artiest mist!

ALAAF! 
De organisatie: Rik Broeren, Lisa Gerrits en Roy Toonders
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Zandweg 1
5437 BS  Beers

(0485) - 31 63 21
06 - 51 88 17 87www.wagemanshoveniers.nl

Uw administratie = Onze zorg

Harrie Cuppen & Judith Cornelissen
ccadministratie.nl | 0413 - 379 436
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Optocht 2017
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Optocht 2017
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Jan wit-goed wat ie mit de carnaval doet

Franssenstraat 57, 5434 SE 
Vianen

0485-312867
www.janeltinkvianen.nl

Jan wit-wit-wit goed wat ie mit de carnaval doet

Franssenstraat 57, 5434 SE Franssenstraat 57, 5434 SE 
Vianen

0485-312867
www.janeltinkvianen.nl
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Optocht 2017
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De Groes 16, 5443 NW Haps, 0485-452143 / 06-54300496

De Installatiemeesters
Grotestraat 11
5437 AR  Beers
Tel. 0485 - 31 84 10
Mob. 06 - 54 64 69 65

Gas - Water - Electra - CV
CV-onderhoud - Sanitair
Riolering - Duurzame energie

Autobedrijf Rutten B.V.

Showroom - Werkplaats - A.P.K. Station
Lange Beijerd 6 | 5431 SJ Cuijk | Telefoon: 0485 - 312595

Texaco Service Station - Carwash - Shop
Liefkeshoek 43 | Katwijk-Cuijk | Telefoon: 0485 - 312706

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Service Station Rutten B.V.

CONTAINERVERHUUR



Jaorblad 49 "De Bokkerijers" 71

0 6  5 1  0 7  8 8  5 5
w w w. c h r i s r e i j s . n l

chris  rei js vakschi lders

0 6  5 1  0 7  8 8  5 5
w w w. c h r i s r e i j s . n l

“Mooi werk 
waar we
blij van

worden”

b ro e k h o fs e s t ra a t  2
5 4 3 7  b a  b e e r s  ( n b )

schi lder werk
behangen
glaszetten
renovaties

Autoschade Haefkens
Boxmeerseweg 25

5845 ET Sint Anthonis

T: 0485 - 385 588
M: 06 - 1739 5772

E: info@autoschadehaefkens.nl
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a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

AUTOBEDRIJF THOONEN 

Rapid Spaceback 
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Facebok
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Van (short)lease, verhuur, nieuwe auto’s en 
occasions, tot reparatie, glasvervanging, 
schadeherstel en autoverzekeringen: 
Oostendorp Autogroep is de complete 
aanbieder voor particulier en zakelijk rijden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.oostendorp-autogroep.nl

Iedere rit
een goed gevoel

www.barendonk.nl

Landgoed De Barendonk  |  Millseweg 13, 5437 NB  Beers 
tel.  0485 31 64 36  |  b.g.g.  06 22 44 72 54  |  b.g.g.  0485 32 15 51

email: receptie@barendonk.nl  |          facebook.com/Barendonk

Ontdek Brabant op z’n best ...
groen, gastvrij landleven!

www.hofmansathome.nl

Alles voor je  
vloeren en ramen.

Online én in CUIJK
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Kindermiddag 2017

Kindermiddag 2018

Een terugblik op een geslaagde kindermiddag 2017. 
Zoals altijd startte de kindermiddag op het 
Burgemeester van de Braakplein met het oplaten 
van de ballonen om vervolgens met zijn allen naar 
’t Wapen van Beers te gaan. Prins Marius, Prinses 
Antje, Adjudanten Wim en Ad, Jeugdprins Job en zijn 
Adjudanten Mels en Berend en Vorst Danny en hun 
gevolgen waren aanwezig. Ook Schoolprins Rutger, 
Schoolprinses Maud en Vorstin Emma met hun Raad 
van 11 waren van de partij. Zowel de kleine als de 
grote dansgarde zorgden voor geweldige optredens. 
De kinderen lieten nog een keer hun optredens van het 
schoolcarnaval zien. 
De ballonnenwedstrijd werd gewonnen door Tijn 
Selten. Prins Marius en Prinses Antje hadden prijsjes 
voor de mooist gekleurde kleurplaten (ook dit jaar 
te downloaden op www.debokkerijers.nl). Hoewel 
iedereen zijn best gedaan had kon er maar een 
winnaar zijn in elke leeftijdsgroep. 
De winnaars waren: 0-4 jaar: Kobe Hendriks - 

groep 1-2: Lize Theunissen - groep 3-4: Daan van de 
Wiel - groep 5-6: Lisa van de Boogaard - groep 7-8: 
Lara Keijzers. Tijdens het hossen kozen de Prinsessen 
de mooist verklede jongen. Deze prijs ging naar Sam 
van de Leuvert. De Prinsen kozen het mooist verklede 
meisje, deze prijs werd gewonnen door Merle Keijzers. 
Nieuw in het programma was dat er ook een 
carnavalsquiz werd gespeeld . Elke vraag had drie 
antwoordmogelijkheden. Ieder moest naar het juiste 
antwoord lopen: vak 1, vak 2 of vak 3. Bij een verkeerd 
antwoord was je af, bij het juiste antwoord mocht je 
door naar de volgende ronde. Fenne Veulings heeft 
deze quiz gewonnen. Een medaille van Prins Job en een 
onderscheiding van Prins Marius werden uitgereikt. 
Wij kijken terug op een gezellige kinder- en 
familiemiddag waarin veel werd gehost, gedanst en 
gesprongen. 

We hopen dat jullie er dit jaar ook weer allemaal bij 
zijn. ALAAF! De kindermiddagcommissie

Op Carnavalsdinsdag 13 februari verzamelen we om 14.30 uur in ’t Wapen van Beers. In tegenstelling tot 
andere jaren laten we geen ballonen meer op. Voor meer info: zie rubriek “Van het bestuur”.
Nadat iedereen zijn of haar plekje ingenomen heeft begint de kindermiddag met o.a.:

• Optredens van de kleine en grote dansgarde
• Bekendmaking van de winnaars van de kleurwedstrijd
• Uitreiking van de ballonwedstrijd 2017
• Origineelst verklede meisje en jongen
• En vooral meedoen met dansen en hossen!!! 

Iedereen is welkom, opgeven is niet nodig.
We gaan er samen weer een leuke middag van maken.

ALAAF!!! De kindermiddagcommissie

De kleurplaat 
kun je downloaden op www.debokkerijers.nl
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MOTOR- EN AUTO BEDRIJF

THOONEN

www.autobedrijf-thoonen.nl
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Ballonnenwedstrijd 2017

74 km
in Rekken

Gefeliciteerd Fenne!
Groep 5/6
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Molenstraat 53
5431 BW  Cuijk

Tel: 0485 - 321787

Verf, behang, glas,
zonwering en
gordijnstof
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Kindermiddag 2017



Jaorblad 49 "De Bokkerijers"80

Renault, Peugeot
Citroën

www.gamcuijk.nl

14
71

89

ind.terr. ’t Riet, Laagveld 13, Cuijk
Tel. 0485 - 321806

Ook reparaties &

onderhoud!

VELDWEG 1-3-5  5431 CH  CUIJK  TEL: 0485 312912  FAX: 0485 322307

ALAAF
BOKKERIJERS,

Het bestuur en de fractie 
wenst jullie allemaal een

knallend carnaval!

Namens de 
CDA leden Beers

* Hoveniers met gevoel voor kwaliteit
* Aanleg, onderhoud en renovatie van tuinen
* Tuinontwerp 
* Tuinadvies
* Eigen boomkwekerij en plantencentrum

Een	  begrip	  in	  de	  regio	  	  
op	  het	  gebied	  van:	  

• Elektronica	  
• Telefonie	  
• Camerabewaking	  
• Computeraccessoires	  
• Kabels	  
• Elektromaterialen	  
• Audio/video	  accessoires	  
• Antennematerialen	  
• Verlichting	  
	  

	  
	  

Molenstraat	  46	  Cuijk	  	  Tel	  0485	  350363	  

	  

www.ruttenelektroshop.nl	  
Meer	  dan	  30.000	  artikelen	  online	  !!	  

Kom	  kijken	  in	  onze	  ruim	  gesorteerde	  elektroshop!	  

• AANKOOP
• VERKOOP
• HUUR
• VERHUUR
• TAXATIES

WWW.TWANPOELS.NL
Toonaangevend in onze dienstverlening!

Bekend 
in de regio!

Spoorstraat 131
6591 GT Gennep
T (0485) 550 450
E gennep@twanpoels.nl

Stationsplein 86/88
5431 CE Cuijk
T (0485) 319 220
E cuijk@twanpoels.nl

Dumphandel Nijmeegs Jopie V.O.F.
W.v.Esterenweg 3, Escharen - Tel. 0486-472301

CARNAVALSKLEDING
Werkkleding

Vrijetijdskleding
Kampeerartikelen

KOM KIJKEN, JOPIE HEEFT HET!!
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Bokkerijersbloed
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Wij wensen Prins Gerben d’n Urste, 
Prinses Simone en hun Adjudanten Bart 
en Martijn een onvergetelijke carnaval!

Voor aanleg, onderhoud en
reparatie van licht-, kracht- en
zwakstroominstallaties naar.....

Op de Hof 25
5437 AL  BEERS
Tel: 0485-316798
Fax: 0485-311207

elektro.claassen@home.nl
www.janclaassenelektro.nl
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De Dansgarde oud
Wij als oude dansgarde, Britt Janssen, Gaëlle 
Vendelmans, Lucy Willemse, Priscilla Hendriks, Sam 
Roelofs en Tess Roelofs willen carnavalsvereniging 
De Bokkerijers heel erg bedanken voor de twee 
hele leuke carnavalseizoenen! Wij kijken terug op 
een leuke carnaval met als leukste activiteiten de 
optocht en de pronkzittingen. Verder willen we Tari 
van Duren bedanken voor de gezelligheid en het leren 
van de dansen. Ook willen wij de nieuwe dansgarde 
heel veel succes en plezier wensen het volgende 
carnavalsseizoen! Alaaf!

Mijn naam is Britt Claassen. 
Ik ben 8 jaar oud.
Ik dans voor het eerste jaar mee.
Wat ik zo leuk vind aan het 
dansmarieke zijn is dat ik het leuk 
vind om te dansen. En dit wens 
ik de grote Prins, Jeugdprins en 
Schoolprins met zijn gevolg toe: 
een fijne carnaval!

Mijn naam is Pascalle Poels. 
Ik ben 10 jaar oud. 
Ik dans voor het tweede jaar 
mee. Wat ik zo leuk vind aan 
dansmarieke zijn is dat je lekker 
los kan gaan. Ik wens de grote 
Prins, Jeugdprins en Schoolprins 
met hun gevolg een fijne carnaval 
en veel plezier. Alaaf!!!

Mijn naam is Cherena van Mil.
Ik ben 8 jaar oud. Ik dans voor 
het eerste jaar mee. Wat ik zo 
leuk vind aan het dansmarieke 
zijn is dat ik gek ben op dansen 
en optreden voor alle mensen 
uit Beers. Dit wens ik de grote 
Prins, Jeugdprins en Schoolprins 
met zijn gevolg toe: een super 
gezellige, dansende, springende, 
hossende carnaval en dat jullie 
genieten en trots zijn op ons 
mooie dansje.

Mijn naam is Benthe Lange. 
Ik ben (bijna) 11 jaar oud. 
Ik dans voor het tweede jaar 
mee. Wat ik zo leuk vind aan 
dansmarieke zijn is het dansen en 
optreden tijdens de pronkzittingen 
en op school. Ik wens Prins Gerben 
& Prinses Simone, Jeugdprins Niek 
en de Schoolprins en Prinses met 
hun gevolg een heel fijne Carnaval 
en vooral heel veel plezier samen!

Mijn naam is Fenne Veulings.
Ik ben bijna 10 jaar oud.
Ik dans voor het tweede jaar mee.
Wat ik zo leuk vind aan 
dansmarieke zijn is veel optreden 
en veel carnavallen!!! En dit wens 
ik de 'grote' Prins, Jeugdprins en 
Schoolprins met zijn gevolg toe: 
een veul gezellige carnaval!

Mijn naam is Bo Thomassen. 
Ik ben (bijna) 9 jaar oud. 
Ik dans voor het eerste jaar 
mee.Wat ik zo leuk vind aan 
dansmarieke zijn is dat ik veel 
mag dansen en optreden. Ik wens 
Prins Gerben & Prinses Simone, 
Jeugdprins Niek, Schoolprins en 
Prinses met hun gevolg een hele 
fijne carnaval, Alaaf!

Mijn naam is Lisa van den 
Bogaard. Ik ben 9 jaar oud. 
Ik dans voor het eerste jaar mee. 
Wat ik zo leuk vind aan 
dansmarieke zijn is dat je 
lekker kan dansen en je benen 
in de lucht kunt gooien. Ik 
wens de Prins Gerben, Prinses 
Simone, Jeugdprins Niek en de 
Schoolprins en Prinses met hun 
gevolg toe dat ze een leuke 
carnaval krijgen. Alaaf!

De Kleine Dansgarde
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Wij wensen iedereen 
een hele fijne carnaval met

Prins Gerben d’n Ursté, Prinses Simone
en Adjudanten Bart en Martijn.
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de Dansgarde
Sjanneke Willemse: Ik ben Sjanneke Willemse en ben 
14 jaar oud. Ik woon met mijn vader (Peter), moeder 
(Helria) en mijn 2 zussen Saskia en Lucy, die zelf 
ook beide bij de dansgarde hebben gezeten. Ik zit 
op het Merletcollege in Grave in de 3e klas. Ik heb 
het meeste zin in de optocht. Ik wilde graag bij de 
dansgarde, omdat ik al veel leuke dingen van mijn 
zussen had gehoord en het leek mij daarom ook leuk 
om te doen. Het leek mij leuk om de gardedans en de 
showdans te leren. Groetjes, Sjanneke.

Evi Hendriks: Ik ben Evi en ik ben 14 jaar oud. Ik woon 
samen met mijn ouders en mijn zus. Ik zit in het 3e 
schooljaar op het Merletcollege in Grave. Ik wilde 
vroeger altijd al bij de grote dansgarde dus toen Tari 
vroeg of ik erbij wilde zei ik meteen “ja”. Het leukste 
vind ik de pronkzittingen en de carnaval zelf. Ik heb 
heel veel zin om van dit jaar een leuke carnaval te 
maken. Groetjes, Evi.

Kike Roelofs: Ik ben Kike Roelofs, 14 jaar oud en ik 
woon met mijn ouders Mark en Sonja en zus Sam 
op de Maalstoel. Ik zit in de derde klas van het 
Merletcollege in Cuijk. Mijn zus Sam vond het leuk 
om dansmarieke te zijn, dus toen Tari belde, heb ik 
meteen “ja” gezegd. Het lijkt me heel leuk om samen 
met mijn vriendinnen deze carnaval dansmarieke te 
zijn. Het meest kijk ik uit naar de pronkzittingen, de 
optocht en het bezoek aan de basisschool. 
Groetjes, Kike.

Pien Thomassen: Hoi, ik ben 
Pien Thomassen en ik ben  
14 jaar oud. Ik zit in klas 
2 van het Merletcollege 
in Grave. Ik woon samen 
met mijn broer (Job), vader 
(Koen) en moeder (Jet). 
Toen ik werd gevraagd 
voor de grote dansgarde 
zei ik meteen “ja!” Ik vind 
het heel leuk om erbij te 
zitten, omdat het heel 
gezellig is altijd! Wat ik 
de leukste activiteit vind 
zijn de pronkzittingen, 
maar natuurlijk is al het 
andere ook super leuk! 
Wat ik ga verwachten van 
Carnavalsjaar 2017-2018 

is heel veel gezelligheid, veel feesten en natuurlijk 
ook veel dansen. Met alle andere meiden van de 
dansgarde hoop ik dat het een top carnaval wordt! 
3x Alaaf van mij! Groetjes, Pien.

Nienke Jans: Ik ben Nienke Jans en 14 jaar oud. Ik 
woon samen met mijn ouders, Marco en Erna, en mijn 
twee zusjes, Maud en Britt, op de Korte Spruit. Ik zit 
nu in het 3e jaar van het Merletcollege in Cuijk. Toen 
Tari mij vroeg om bij de dansgarde te komen was ik 
meteen enthousiast, want carnaval vieren is erg leuk 
en ik heb er veel zin in om samen met mijn vriendinnen 
te dansen met de pronkzittingen en recepties. Het 
meeste kijk ik uit naar de pronkzittingen maar ook 
naar de carnaval zelf. Ook lijkt het me heel leuk om op 
de grote Prinsenwagen te staan samen met Prins 
Gerben, Prinses Simone, de Adjudanten en de Raad 
van Elf. Groetjes, Nienke.

Fleur Lange: Hallo, ik ben Fleur Lange en ik ben 14 
jaar oud. Ik woon samen met mijn moeder Ghislaine, 
vader Marc en zusje Benthe op de Maalstoel in 
Beers. Ik zit in de 2de klas van het Merletcollege in 
Mill. Ik wilde graag bij de dansgarde, omdat ik het 
heel erg leuk vind om voor andere te dansen en mee 
te feesten met de carnavalsvereniging. Ik kijk er naar 
uit om samen met de andere meiden te dansen en 
natuurlijk om de showdans te laten zien. Ik heb het 
meest zin in de pronkzittingen en het bezoek aan de 
basisschool. Groetjes, Fleur.

Evi

Fleur
Sjanneke

Nienke
Kike

Pien
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Voor elastische arm en been kousen, hulpmiddelen om de kousen 

makkelijker aan en uit te trekken, kousen wasmiddel, kniebandages, 

elleboogbandages, handschoenen om kousen makkelijker te verdelen 

gaat u naar: 

	  

Frank Vendelmans 

Burgemeester van Raaijstraat 24 - 5437 BD  Beers 

Telefoon: 0485-315545//0653858622 

Contracten met alle zorgverzekeraars. 

Ik kom gratis bij u thuis en daar informeer ik u over de mogelijkheden. 

Contracten met alle zorgverzekeraars. Eventuele kosten declareer ik voor 

u bij uw zorgverzekering. 

Bel gerust, tot snel! 

Hele fijne carnaval allemaal. 

  
Sportfysiotherapie  Echografie  Revalidatie  Shockwave 

 
 

 
0485-321869 

 
www.fysiotherapietheunissen.nl 

 
         Cuijk                      Beers                Vianen       Ledeacker 
Jan van Cuijkstraat 87       Burg. Van de Braakplein 2        Akkerweg 1        Dorpsstraat 33 
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CV De Bokkerijers & commissies
het bestuur
• Richard ten Haaf
• Robert Jacobs
• Erna Jans
• Jan van Lanen
• Ghislaine Lange
• Martijn van den Bogaard
• Juul Toonen 

vorst
• Martijn van den Bogaard

de raad van elf
• Raymond van de Berg
• René Claassen
• Rob Claassen
• Bart Derks
• Huub Gosens
• Gerben van Haren
• Gradje van Haren
• Alexander Hendrix
• André Hendriks
• Marco Jans
• Marc Lange
• Sander Lange
• Hans Peters
• Peter Poels
• Theo van Rosmalen
• Ronny Selten
• Pieter van den Hoogen
• Giel Theunissen
• Bart van Haren
• Rik Broeren
• Ivo Hermanussen
• Willem Hendriks
• Niels Janssen

de jeugdraad
• Berend Schaap
• Niek van Lanen
• Mels ten Haaf
• Roy Janssen Groesbeek
• Micha Wagenmans
• Abe van Rijn
• Tygo Francissen
• Jarne de Graaf
• Teun vd Besselaar
• Lars Basten
• Jochem de Koning
• Kane Francissen
• Jibbe van Rijn
• Sem van Benthum
• Daan vd Bosch
onder leiding van:
• Gradje van Haren
• Jan van Lanen
• Hans Peters
• Marian Peters
• Tim van Lanen

website
• Robert Jacobs
• Marc Lange
• Juul Toonen 

dansgarde
• Sjannneke Willemse
• Evi Hendriks
• Kike Roelofs
• Pien Thomassen
• Nienke Jans
• Fleur Lange
onder leiding van: 
• Tari van Duren

kleine dansgarde
• Benthe Lange
• Fenne Veulings
• Pascalle Poels
• Britt Claassen
• Cherena van Mil
• Lisa van den Bogaard
• Bo Thomassen
onder leiding van:
• Femke Boeijen
• Debbie van den Elzen

carnavalskrant
redactie
• Robin Jilesen
• Sylvia Cornelissen
• Richard ten Haaf
• Robert Jacobs
advertenties
• Martijn van den Bogaard
• Bart Derks
• Richard ten Haaf
• Theo van Roosmalen
• André Hendriks
• Jan van Lanen
• Sander Lange

pronkzitting
presentatie
• Peter Poels
algehele leiding
• Simone Cornelissen
• Anita van Lanen
toneelmeesters
• André Hendriks
• Theo van Roosmalen
techniek
• Raymond van den Berg
• Robert Jacobs
• Rob van Lanen
schminck
• Sasja Janssen
• Eefje Kaak
• Manon Uitewaal

prinsenkeuze
• Alexander Hendrix &  

Jolanda Gietemans
• Lam & Toos Verhagen
• Huub Gosens & Laura 

Theunissen

quiz witte gei't?
• Huub Gosens
• Gerben van Haren
• Robert Jacobs
• Hilde van Laake
• Juul Toonen
• Linda Reijs
• Kim Derks

carnavalsmis
• Henriëtte Claassen
• Diane Hendriks

coladisco
• Rudolf Basten
• Mayke Theunissen 
• Katja Burgman
• Linda Reijs

thema-avond
• De Spijker

optocht
• Jan Cornelissen
• Carel ten Haaf
• Stefan Wagemans

bouwploeg
• Raad van Elf  

olv Huub Gosens

boerenbruiloft
• Carel & Henriëtte ten Haaf
• René & Marjan Lucassen

kindermiddag
• Janneke Basten
• Susan Hermanussen
• Mariska Martens

't prinsengilde
• Jan Cornelissen
• Carel ten Haaf

Drukwerk
• verzorgd door Flekx 

grafimedia Beers/Apeldoorn 

Hoffotografen
• Gradje van Haren
• Anita van Lanen
• Ronny Theunissen
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Jeugdprins & Jeugdraad 2018

 Eregalerij  ex-Jeugdprinsen
1966 Chris Aldenhoven
1967 Jan Kuppeveld
1968 Bert Bastiaansen
1969 Cees Claassen
1970 Wally Bastiaansen
1971 Willy Geurts
1972 Sjaak Heurkens
1973 Geert Loeffen
1974 Albert Hendrix
1975 Ben Derks
1976 Peter Hendrix
1977 Frank Kuppeveld
1978 Tonny Oppers
1979 Albert Oppers
1980 Piet Oppers
1981 Pieter Boeijen
1982 Peter Toonen
1983 Raymond Hofman

1984 Theo vd Bosch
1985 Richard ten Haaf
1986 Antoine vd Heuvel
1987 Koen van Gemert
1988 Leon Vromans
1989 Twan Thomassen
1990 Paul Bodden
1991 Raymond vd Berg
1992 Marco Bastiaansen
1993 Martijn vd Bogaard
1994 Raymond Derks
1995 Maykel Hermanussen
1996 Marcel Theunissen
1997 Jeroen van Oosterom
1998 Jasper Cremers
1999 Bart van Heesch
2000 Sjors Vink
2001 Joop Oosterveld

2002 Rob Claassen
2003 Bart Broeren
2004 Giel Theunissen
2005 René Claassen
2006 Jimmy vd Elzen
2007 Jeroen Bardoel
2008 Daan Heurkens
2009 Hans Kuppeveld 
2010 Camiel Heurkens
2011 Jens Hermanussen
2012 Ramon Oppers
2013 Mike Meulenbelt
2014 Nick Hendriks
2015 Rob van Lanen
2016 Len Peters
2017 Job Thomassen
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Vervolg Ex-Jeugdprins Job
het middelpunt staat. Rick en Jennifer met Eva en 
Joep zagen er prachtig uit. Het was leuk om met de 
hele Jeugdraad aanwezig te mogen zijn en hun een 
mooi cadeau te overhandigen. 
En dan is het zomaar opeens alweer dinsdag, de 
laatste dag van de carnaval. We lieten tijdens de 
kindermiddag eerst de ballonnen op om daarna met 
alle kinderen en hun ouders een gezellig feestje te 
bouwen bij 't Wapen van Beers. 
Als afsluiter van deze carnaval was ik uitgenodigd 
om met Prins Marius, Prinses Antje, hun Adjudanten 
en de Raad van Elf nog te genieten van een lekkere 
maaltijd en natuurlijk namen we nog een afzakkertje. 
Ik kan wel zeggen: Vol trots liep ik deze carnaval in de 
polonasie veurop!

Bedankt iedereen die dit carnavalsjaar voor mij 
onvergetelijk heeft gemaakt. Ik heb er met volle teugen 
van genoten. De nieuwe Jeugdprins wens ik heel veel 
plezier in het nieuwe carnavalsjaar.

Alaaf, ex-Jeugdprins Job d'n Urste.

ex-Jeugdadjudanten Berend en Mels 
en ex-Jeugdvorst Danny

Hoi, wij, Adjudanten Berend en Mels, en ik, Vorst 
Danny, waren erg verrast dat Jeugdprins Job ons 
had uitgekozen. Samen met Jeugdprins Job d’n 
Urste, de Jeugdraad en niet te vergeten Prins 
Marius d’n Urste met Prinses Antje en Adjudanten 
Wim en Ad en hun gevolg hebben we een geweldig 
carnavalsjaar gehad. Na de bekendmaking op het 
Prinsenbal hebben we het bij Job thuis nog eens 
goed gevierd. De volgende dag weer fris en fruitig 
foto’s maken en daarna met Gradje naar hotel Van 
der Valk om taart te eten. Het zijn hele mooie foto’s 
geworden. De Prinsenreceptie was een erg drukke 
dag, we werden door heel veel mensen gefeliciteerd 
en ik, Adjudant Mels, heb nog nooit zoveel gasten op 
mijn verjaardag gehad, zoals Vorst Martijn zo mooi 
zei. De Witte Gei’t-quiz vonden we geweldig, vooral 
die opdracht, waarbij je die filmpjes moest raden of 
ze de opdracht deden of niet. Ook was het spannend 
wie het Berenbruidspaar werd. Op de pronkzitting 
waren hele leuke optredens en zelf hebben we veel 
lol gehad met ons optreden, de zwem-act. En toen 
was het al carnaval, die vliegt voorbij. Wel heel erg 
leuk om zoveel mogelijk met de activiteiten van Prins 

Marius mee te gaan, zoals sleuteloverdracht, Cola 
disco, optocht, boerenbruiloft en de kindermiddag. 
Het zijn onvergetelijke dagen geworden, we hadden 
ze echt niet willen missen. Tot slot willen we Gradje, 
Jan, Hans, Marian en Tim bedanken voor hun hulp 
en natuurlijk ook Prins Job voor een fantastisch 
carnavalsjaar!

Alaaf!! Ex-Jeugdadjudanten Berend en Mels  
en ex-Jeugdvorst Danny
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>> Taxi van Dijk BV >> Spinding 3 >> 5431 SN  Cuijk >> www.taxivandijk.nl >>

Wij wensen Prins Gerben d'n Urste, Prinses Simone,
Adjudanten Bart en Martijn
een geweldige carnaval!!!
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Ex-Jeugdprins Job
Ik, ex-Jeugdprins Job liep in de polonaise veurop!
Wat een prachtig carnavalsjaar heb ik gehad!!!
Ik heb er van genoten om met Prins Marius d'n Urste 
heerser te mogen zijn van het Bokkerijersrijk. Met 
mijn Adjudanten Berend, Mels en Vorst Danny is het 
een onvergetelijk carnavalsjaar geworden. 
Vanaf het moment dat ik wist dat ik Jeugdprins 
zou worden heb ik genoten van alle voorbereidingen, 
alle festiviteiten en alle aandacht. De Jeugdraad 
heeft zijn beste beentje voor gezet! Samen met de 
dansmariekes hebben we na de onthulling tot in de 
kleine uurtjes doorgefeest, onder het genot van veel 
snacks, chips en af en toe een biertje. 
De Prinsenreceptie was drukbezocht: vele, leuke 
cadeaus heb ik gekregen. Heel speciaal dat al die 
mensen komen om je te feliciteren. Trots was ik 
dat "mijn voetbalteam", de Mini-F van HBV die ik in 
het kader van een stageopdracht van school mocht 
trainen, mij een heel speciaal cadeau overhandigden. 
Familie, de buurt, HBV, Jong Nederland, de baas van 
mijn bijbaantje, en vele Beersenaren, iedereen was 
er die dag. Van Prins Marius en Prinses Antje kreeg 
ik zelfs twee cadeaus: één heel mooi cadeau (een 
Ajax-shirt) en één heel ronduit lelijk cadeau (een 
Feijenoord-shirt). Maar hier in huis was snel iemand 
gevonden, die daar wèl blij mee was. 
Na de Prinsenreceptie gingen we ons voorbereiden 
op de pronkzittingen, daarvoor kregen we zwemles 
van Jan van Lanen en van Hans en Marian Peters. Zij 
leerden ons hoe we sierlijke duiken konden nemen in 
het "zwembad" achter het blauwe zeil op het podium 

van de pronkzittingen. Met toepasselijke muziek 
lieten we onze mooiste synchroonduiken zien aan het 
publiek. De laatste pronkzitting was heel speciaal, 
deze avond werd ik 16 jaar. Met toestemming van 
pap en mam mocht ik een pul bier in ontvangst nemen 
en opdrinken!
Samen met Prins Marius en Prinses Antje bezochten 
we de receptie bij De Ezels in Gassel. Hoe gaaf is dat 

om met een gezelschap van meer dan 40 man aan te 
mogen treden. Ook de terugweg naar huis was vet, 
wat een spektakel in de bus met de Raad van Elf en 
de dames en natuurlijk de dansmariekes. 
En dan breekt carnaval aan. Op vrijdag bezochten 
we natuurlijk het schoolcarnaval van basisschool Dr. 
Jan de Quay. Met Schoolprins Rutger, Schoolprinses 
Maud en Schoolvorstin Emma hebben we alle 

optredens van de kinderen gekeken. De kleine 
dansgarde liet zien waar ze goed in zijn: dansen! 
Op zaterdag kleurde Cuijk rood, geel en groen 
van de vele carnavalsverenigingen tijdens de 
sleuteloverdracht. De muziek van de hofkapellen was 
tot over de Maas te horen, prachtig wat een feest! 
's Avonds naar de kerk in Beers en aansluitend 
naar de Cola-disco. Supergezellig gehost met alle 
kinderen. Ook op de Thema-avond, aansluitend aan 
de Cola-disco was ik van de partij. Ik wilde uiteraard 
het optreden van ons pap en mam niet missen. Met 
het lied van Koos Stekkerdoos, zong pap de 
sterren van de hemel en liet mam 
aan iedereen zien hoe je goed 
moet Zoige!
Al lang had ik toegeleefd naar 
de optocht, geweldig om als 
Jeugdprins samen met mijn 
Adjudanten Mels en Berend, 
Vorst Danny en iedereen 
van de Jeugdraad op de top 
van de carnavalswagen te 
staan! Met harde muziek 
stampten we erop los. Het 
bleef nog lang gezellig bij 
't Wapen van Beers waar 
de prijswinnaars van de 
optocht bekend gemaakt 
werden. 
De Boerenbruiloft 
is een dag waar het 
Boerenbruidspaar in 
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Receptie Jeugdprins Niek d'n Urste
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Jeugdadjudanten & Jeugdvorst
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Jeugdadjudanten & JeugdvorstJeugdadjudanten & Jeugdvorst
Voorstellen Jeugdadjudanten en Jeugdvorst:

Jeugdadjudant Abe:
Hoi, ik ben Abe van Rijn, 15 jaar oud. Ik woon op de Jan van Daalstraat 50 samen met mijn 
ouders Wouter en Hester en mijn broertje Jibbe. Ik zit op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Ik 
voetbal bij HBV/Vianen Vooruit JO17-2, verder tennis ik af en toe bij tennisvereniging Play 
back. Ik vind het kei gaaf dat Jeugdprins Niek mij als Adjudant heeft gekozen en laten we er 
met z’n alle een leuke carnaval van maken.

Jeugdadjudant Jarne:
Hoi, ik ben Jarne de Graaf, en ik ben 15 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders Albert en 
Anita en mijn zus Mirthe op de Venstraat 11B. Ik zit in vier havo van het Merletcollege in 
Cuijk. Ik voetbal bij Vianen Vooruit/HBV JO17-2 en ik zit bij Jong Nederland. Ik vind het heel 
leuk dat Jeugdprins Niek mij als Adjudant heeft gekozen. Ik hoop dat we er met z’n allen een 
leuke carnaval van maken. Alaaf!

Jeugdvorst Tygo:
Hoi, ik ben Tygo Francissen en ben 15 jaar oud. Ik woon op de Nieuwstraat 1 in Beers en we 
gaan verhuizen naar Kuiperstraat 7. Ik woon samen met mijn ouders Danny en Natasja en mijn 
broertje Kane. Mijn school is het Elzendaalcollege in Boxmeer waar ik op 4vwo zit. Ik voetbal bij 
HBV bij het team SJO Vianen Vooruit/HBV J017-2. Ik was verrast toen ik werd verkozen tot 
Vorst. Super leuk natuurlijk! We gaan er met Jeugdprins Niek, Adjudanten Abe en Jarne, Prins 
Gerben en alle Bokkerijers een leuke carnaval van maken!
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Jeugdprins Niek d'n urste
Even voorstellen 
Hallo, ik ben Jeugdprins Niek d’n Urste. Ik ben 15 jaar 
en woon op de Molenstraat 33 in Beers. Ik woon samen 
met mijn ouders Jan en Nancy en mijn broers Tim en 
Rob. Allemaal echte Bokkerijers. Ik zit op het Kandinsky 
College in Molenhoek. Ik heb daar ongeveer 5/6 uur sport 
in de week. Mijn hobby’s zijn voetballen bij SJO Vianen 
vooruit – HBV Beers JO17-2, soms een balletje slaan bij 
Play Back en verder ben ik nog lid bij Jong Nederland.
Op 3 november kwam ik van Jong Nederland af en ging 
ik, net als altijd, even langs bij Tilly en Gradje. Toen ik 
daar was zei ik tegen Gradje: “En is het gelukt om de 
schilderijen op te hangen” en hij zei: “Ja jongen, loop 
maar even mee dan laat ik je het zien”. Dus ik liep samen met Gradje naar de garage om het 
te bekijken. Ik zei: “Dat heb je goed gedaan, maatje”. Grad zei: “Bedankt jongen” en meteen er 
na zei hij: “Mag ik je iets vragen?”. Waarop ik antwoordde: “Natuurlijk, jij altijd”. Grad zei: “Je 
bent Jeugdprins” en ik zei “Dat lieg je, ik geloof je niet”. Grad zei: “Oh als je niet wilt, kies ik 
wel iemand anders” en ik meteen daarachteraan “Oh, dus je liegt het niet” en zei: “Dankjewel”. 
Ik was natuurlijk super blij. Daarna vroeg Gradje wie ik als Adjudanten wil en spraken we af 
wanneer we de onderscheidingen uit gingen zoeken. Woensdag 8 november moest ik om 8 
uur s’-ochtends bij Gradje zijn om ervoor te zorgen dat niemand ons zag. Eenmaal daar heb ik 
samen met Gradje leuke onderscheidingen uit gekozen. 

Het was eindelijk zover. 11 november het Prinsenbal begon met een Jeugdavond. Het thema 
was Minute to Win it. Het waren hele leuke spellen en het was heel gezellig. Nadat alle 
spellen afgelopen waren en de finale gespeeld was, moest Prins Job d’n Urste samen met 
zijn Adjudanten Mels & Berend, Vorst Danny en de Jeugdraad het podium op. Prins Job ging 
aftreden. Nadat hij afgetreden was, moest de hele Jeugdraad naar achter. We moesten 

omkleden en klaar staan. Ik was best wel zenuwachtig. Gradje zei: “Kom maar mee 
jongen”, en we gingen voor de deuren staan. Vorst Martijn 

was aan het woord en riep: Hier is hij dan, de 
53e Jeugdprins van De Bokkerijers, Prins 
Niek d’n Urste en ik kwam door de deuren. 
Ik heb een tijdje op het podium gestaan en 
werd op de schouders genomen. Daarna 
heb ik Vorst Tygo en mijn Adjudanten 
Abe & Jarne bekend gemaakt. Het begin 
is gemaakt, we gaan er een geweldig 
carnavalsjaar van maken, tot in de 
Bokkenstal.

 ALAAF! Prins Niek d’n Urste
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Tankservice Van Lanen-Derks Vof 
Molenstraat  33 ▪ 5437  AA ▪ Beers 

Tel. 0485 – 314541 
 
 
 

Jan en Nancy feliciteren 
Prins André & Prinses Diane en 

Jeugdprins Len! Jan en Nancy feliciteren 
Jeugdprins Niek, 

Prins Gerben en Prinses Simone!

Tankservice Van Lanen-Derks Vof
Molenstraat 33 - 5437 AA - Beers

Tel. 0485 - 314541
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Proclamatie Jeugdprins

Ik, Prins Niek d’n Urste, 53ste Jeugdprins van De Bokkerijers, derde uit een nest van drie, 
zoon van Ex-prins Jan d’n Derde en Ex-prinses Nancy, broertje van ex-Jeugdadjudant Tim  
en ex-Jeugdprins Rob d’n Twedde maakt ’t volgende aan jullie bekend:

Ten Urste Met Prins Niek in de polonaise voorop,
 wordt de carnaval dit jaar weer top.
Ten Twedde Samen met mijn Adjudanten Abe en Jarne en Vorst Tygo naar de  
 Bokkestal, vieren we ook dit jaar met z’n alle carnaval.
Ten Derde Ook de Raad van Elf staat dit jaar aan mijn zij,
 je ziet we zijn weer met z’n allen van de partij.
Ten Vierde De Dansmariekes hebben weer een leuke dans geleerd,
 ik kan dat niet zo goed want ik heb het ook nog niet geprobeerd.
Ten Vijfde Omdat carnavallen bij ons van Laantjes in het bloed zit,
 kunnen wij de hele carnaval mit.
Ten Zesde Wij doen met z’n alle bij HBV voetballen,
 en met de carnaval gaan we met z’n allen lallen.
Ten Zevende Ik speel ook nog tennis bij Play Back,
 maar met de carnaval doen we niet serieus maar gek.
Ten Achtste Met de carnaval huiswerk maken dat doen we niet,
 want we gaan carnaval vieren zoals je ziet.
Ten Negende Folders bezorgen kan nu even niet,
 alaaf, alaaf daar is waar ik nu van geniet.
Ten Tiende ’t Wapen of de Spijker het maakt niks uit waar we zijn,
 we maken bij allebei veel gein.
Ten Elfde Als je na deze dagen moe en weinig thuis bent geweest,
 dan zijn wij tevreden en hebben jullie lekker gefeest.

Tot slot mijn lijfspreuk

Gieren, brullen, lachen, lallen,
wij gaan mit de carnaval knallen!
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Hekkelman 
pleit voor  
vier gezellige  
dagen voor 
De Bokkerijers.
Waarvan akte!

Alaaf!
www.hekkelman.nl
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