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De Prinsentoto 
 
 

 

Ook dit jaar kon iedereen weer de befaamde lijst doornemen en wild meespeculeren over wie 
er deze keer dan toch Prins ging worden.  Voorafgaand aan de Proclamatie waren er al 444 
stemmen uitgebracht. Maar daar bleef het niet bij… 
 
Want wat dit jaar de toto een extra dimensie gaf was de weddenschap die onze voorzitter, Paul 
de Wijze, aanging met onze (toen nog aspirant) senator, Jesse Cornelissen. Als deze 200 
stemmen zou ophalen dan, hoefde Jesse niet  de ontgroening op het podium te doen. Maar dit 
werd nog sterker!  Als Jesse 300 stemmen wist te verzamelen, dan zou mijnheer de voorzitter 
ZELF opnieuw ontgroend worden tijdens de pronkzitting. En laten we eerlijk zijn: wie wil Paul 
nou niet ontgroend zien worden komende pronkzitting. En u was eerlijk; op de 
proclamatieavond zelf heeft Jesse de 300 stemmen weten te bereiken! Deze totocommissie 
verwacht dan ook een niet eerder vertoonde opkomst komende pronkzitting, mogelijk blijkt de 
tent te klein... 
 
Maar deze stemmen zijn er deze avond ter plekke louter op gecontroleerd of de Prins geraden 
was, zodat het biljet mee kon in de loting. Dus er heeft geen telling per kandidaat 
plaatsgevonden. In totaal zijn er dus 744 stemmen geplaatst. Onderstaand overzicht geeft 
alleen de telling weer tot aan de 9e november. 
 

 
 
En u ziet: Slechts 37 mensen hadden voorafgaand Mark Huilmand verdacht. Dat Mark niet 
sterk verdacht werd bleek ook in de ‘last minute’ stemactie: tot vlak voor de onthulling waren de 
meeste totoformulieren die ondergetekende ontving, voorzien van namen, die het uiteindelijk 
niet bleken te zijn. En toen kwam Mark als onze Prins ‘Heerlijck door de Beugel’ ineens 
tevoorschijn! Samen met zijn pages Laura Frieling en Lisan Hofmans en adjudanten Huub van 
den Bosch en Bart Huilmand wordt het weer een geweldig seizoen!  
 
Alaaf! 
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Prins Heerlijck  
door de Beugel 
58ste Prins der Cavalieren 
 

“Feesten Doen We Samen” 
 
Een hele tijd geleden op de Beekse Kermis kwam een Cavalier naar me toe om te peilen of ik 
in 2018/2019 Prins van de Heksenketel wilde worden. Wat voelde ik mij trots! Ik heb meteen 
toegezegd; Natuurlijck wilde ik dat. 
 

Uit ervaring weet ik hoe leuk Carnaval is. Met de 
carnavalsvereniging Mag door de Beugel doen wij al 18 
jaar actief mee met het mooiste feest in de Heksenketel.  
We bouwen ieder jaar een praalwagen en vertonen deze 
tijdens Carnaval in drie optochten (Kranenburg, Beek en 
Groesbeek). Meedoen is dan, na maandenlang bouwen, 
echt een kroon op het werk. De ontlading is groot en 
wanneer één van onze wagens in de prijzen valt, dan is het 
helemaal feest! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Prins Huub Hellebrand             Familie Huilmand, bij de Ford Granada 
     bij de Heks van Herman Huilmand        als zigeuners in de optocht 
 
Van jongs af aan wilde ik al Prins zijn. Vroeger wilde ik natuurlijck eerst Jeugdprins worden. We 
hebben vanuit mijn ouderlijk huis enkele keren mee gedaan met de Rozen-Maôndagoptocht. 
Mijn vader, Herman Huilmand, heeft heel wat jaren de Beekse Heks gemaakt. Carnaval, een 
feest van en voor het dorp. Dat was het TOEN en gelukkig is het dat NU nog steeds. Toen ik in 
2000 samen met Bram Erinkveld carnavalsvereniging Mag door de Beugel begon, was dat 
direct ook met het idee: de jeugd te betrekken bij de Carnaval in Beek. Wij waren toen beiden 
actief bij het jongerencentrum GSJ. Vanaf de start, bewust ook een groep (voornamelijck 
vrienden natuurlijck) waar de dames aan meededen. En met succes! Onze dames zorgen keer 
op keer dat de wagens een mooie en nette afwerking krijgen en dat we met onze kostuums 
schijnwerperwaardig zijn. 
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Dat we willen shinen bij elke optocht bleek ook wel in Duitsland in 
2012. We hadden daar jaar op jaar al mee gedaan maar blijckbaar 
vielen we steeds buiten de prijzen. Dat konden we moeilijck 
hebben. Toen we dus in 2012 met een prachtige 
Duits/Nederlandse praalwagen meededen  en wederom zelfs 
geen aanmoedigingsprijs kregen, wisten we dat er iets niet klopte. 
Wij op hoge poten naar het ZUGCOMITEE. Bleek na een handen- 
en voetengesprek dat er in Duitsland helemaal geen prijzen 
worden gegeven… 

 
Een prijs is het zeker ook als je gevraagd wordt om Prins Carnaval  

te zijn. Al die aandacht voor mij en het kabinet. Want zonder kabinet, géén Prins. Wat was ik blij  
toen ik hoorde dat beide pages (Laura en Lisan) en ook de adjudanten van mijn keuze (Bart en 
Huub) aangegeven hadden in het kabinet te willen plaatsnemen. Door deze groep vrienden om 
je heen weet je in ieder geval dat, wat we ook gaan ondernemen, het sowieso gezellig wordt. 
Dank jullie wel daarvoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De prinsenproclamatie was een zeer geslaagde en spannende avond. Een bijzondere ervaring 
om mee te maken! Ik ben ook heel blij dat ik mijn vader, vlak voordat we afscheid van hem 
moesten nemen, hem nog heb kunnen vertellen dat ik Prins zou worden. Zo kon hij er ook nog 
even van genieten. 
De afgelopen weken heb ik in het prinsenpak op verschillende recepties en onthullingen acte 
de présence gegeven als Prins Heerlijck door de Beugel van de Heksenketel met als motto: 
‘feesten doen we samen’.  Heerlijck al dat feestgedruis en die gezelligheid. 
 

  

(Foto: Niels de Bont) 
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Thuis in Rhenen zijn ze er al aan gewend dat ik weer het 
prinsenpak aantrek. Mijn dochter Evelien (5) zei vorig jaar 
al tegen mij: “Papa, ik weet wel waarom zoveel mensen jou 
kennen in Beek, jij bent namelijk heel belangrijk voor de 
Carnaval.” Dat is natuurlijck heerlijck om te horen.  
En dit jaar als Prins Heerlijck komen daar nog een hoop 
extra bijeenkomsten bij.  Die keerzijde kreeg  ik onlangs 
om de oren van mijn zoontje Jonathan (3): “Papa, moet je 
nu wéér Prins zijn?” Maar wat is hij trots als hij met mijn 
cape even zelf de prins mag spelen. “Kijk Pap, nu ben ik de 
Prins en moet jij naar mij luisteren!” 
Het is een heel georganiseer thuis en ik ben dan ook blij 
dat ik Huize Huilmand, op Rijksstraatweg 303, mag 
gebruiken als uitvalsbasis. Nog fijner is het dat mijn mams 
zonder  reserves  op  mijn  kindjes  wil  passen  zodat  mijn 

mooie vrouw Marijke al heel wat avondjes met het Kabinet mee opstap is geweest. Want zoals 
ik zelf proclameer (nr 9.) dat een feestje MET vrouwen ook SUPER gezellig is. Ik zou ze niet 
willen missen. 
 
Ik ben me heel bewust van het feit dat ik Prins ben VOOR héél Beek en ik hoop dat VOOR 
Beek zoveel mogelijck gestalte te geven.  
 
Voor nu zeg ik: “Alaaf en maak er met elkaar een fantastisch Carnaval 2018-2019 van!” En 
onthoud: “Feesten doen we Samen.” 
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

…met energie 
voor 11! 

 

Een groene 
Prins… 
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Van uw President 
Jurgen Op den Camp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar gelukkig het past allemaal nog. Met trots hangen we het cavalierenkruis weer om de nek 
en dan beginnen de zenuwkriebels te komen. Wat moet ik allemaal vertellen op het podium? 
Vergeet ik niets of niemand?  
 
Langzaam komen de herinneringen boven van het afgelopen seizoen. Het was wederom een 
fantastisch seizoen met Prins Bart de Blauwe en zijn kabinet. Zijn prinsennaam zegt al genoeg 
over het afgelopen jaar. Onder andere veel blauwe snuitjes van het lachen, drinken en feesten. 
En de Carnaval werd helemaal de Gekstuh toen daar ook nog eens onze Jeugdprins Wout de 
Gekstuh bij kwam met zijn lieve pages Flore en Nikki. Als trotse vader was het heerlijk om te 
zien dat de appel niet ver van de boom valt. Ik heb genoten van deze twee Prinsen en hun 
kabinetten.  
 
Terwijl al die herinneringen weer boven komen, begint de adrenaline weer toe te nemen. De 
herinneringen geven weer veel energie en ik heb zin in de toekomst. Maar wat gaat die 
toekomst brengen? In ieder geval weer een goede Prins die al veel voor het Beekse 
carnavalsleven heeft betekend. Met Prins Heerlijck door de Beugel heeft de Heksenketel weer 
een echt carnavalsdier als kartrekker met aan zijn zijde een kabinet dat geheel is opgegroeid in 
het Beekse verenigingsleven.  
 
Dus waar maak ik mij druk om. Het gaat vast en zeker weer helemaal goed komen. Ik heb er 
zin in en inmiddels aangekomen in het Kulturhus neem ik mijn eerste biertje. Wederom een 
prachtig versierde zaal en ik kom tot de conclusie dat ik er weer helemaal klaar voor ben.  
Laat het carnavalsseizoen 2018/2019 maar beginnen!  
 
 

  

Eigenlijk is het maar een zaterdag in november. Maar 
het is geen gewone zaterdag. Het is de zaterdag dat na 
een lange pauze de lakschoenen weer uit de kast 
gehaald en nog eens netjes opgepoetst kunnen worden. 
De smoking wordt weer tevoorschijn gehaald. En terwijl 
je het plastic van de stomerij verwijdert, komt de vraag 
naar boven of je de smoking nog wel past. Wat als hij te 
groot is geworden? Dan moet je extra veel gaan drinken 
om er weer in te passen. Wat als hij te klein is 
geworden? Minder drinken is geen optie, dus dan maar 
stiekem het draadje van het knoopje wat langer maken 
en er een sjaal subtiel voor hangen. 
 
 

(Foto: Peter Hendriks) 
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Van de Jeugdprins 2018: 
Prins Wout de Gekstuh 
en zijn pages Flore en Nikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verkiezing ging tussen Thijs Reintjes  en mij. We gunden het elkaar ook. Jammer genoeg 
voor Thijs ben ik het geworden, maar Thijs is wel mijn president geworden  en heeft zijn taak 
goed volbracht.  
 

De Carnaval was alsof ik aan het dromen 
was. Het was super leuk en ging helaas 
super snel voorbij. De hele Carnaval was 
fantastisch. Ik zou graag alles willen 
vertellen, maar dan zijn we over drie 
carnavalsoptochten nog niet klaar.  

 
Maar nu we het toch over optochten 
hebben, die van dit jaar sprong er voor mij, 
tussen alle leuke dingen, toch wel uit. Ik had 
een hele mooie wagen en stond daar op 
met mijn pages Flore en Nikki en de 
Jeugdraad. De wagen ging lekker op en 
neer als er  muziek aan stond en snoep 
gooien hoort er dan ook bij.  

 
Dan wil ik, zoals een echte Prins hoort te doen, ook wat mensen bedanken. Ik wil de Jeugdraad 
van Elf bedanken voor het meefeesten en president Thijs bedanken voor het gezelschap. Ook 
het grote kabinet en iedereen die met mij veel lol heeft gemaakt. En tot slot wil ik uiteraard de 
belangrijksten bedanken. Dat zijn page Flore en page Nikki want jullie hebben mijn Carnaval 
nog leuker gemaakt.  
Het was leuk om Jeugdprins te zijn en nu op naar grote Prins.  
 
Alaaf Alaaf Alaaf  tot laterrrrrrrrr  
 

  

Dit jaar is weer een droom uitgekomen.  
Ik wilde altijd al Jeugdprins worden. 
Toen mijn zus Niki twee jaar geleden page 
werd, was ik helemaal overtuigd. Ik kwam 
vorig jaar al in de sfeer doordat ik samen 
met mijn vader president was. Dat jaar was 
al leuk, maar toen ik hoorde dat ik Prins 
werd was ik zo blij dat ik het bijna niet 
meer geheim kon houden. 
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Page Flore 
 
 
 
 
 
Toen ik me opgaf om page te mogen worden, had ik niet verwacht dat ik het ècht zou worden. 
Ik heb met mijn zus staan springen in de woonkamer toen ik hoorde dat ik wél page was 
geworden.  
We gingen ‘s avonds in het geheim een klein feestje vieren met Wout en Nikki, onze ouders en 
mensen die de Carnaval organiseren.  
Bij het passen van de kleding voelde ik me meteen speciaal. Die eerste avond maakten we al 
50 foto’s.  
We gingen kijken bij de wagen waarop we door Beek zouden gaan rijden.  
Toen moesten we alles een week geheim houden. Dat was heel lastig.  
 
Van Wout kreeg ik een groot spandoek met een foto van ons drieën en mijn naam erop. Dat 
hingen we met versieringen erbij op aan ons huis.  
 

Het grote kabinet was heel lief voor ons. We 
deden heel veel samen en mochten 
meerijden naar alle activiteiten. Ze zijn nog 
steeds heel lief voor ons.  

 
De kindermiddagen in Beek en Berg en Dal 
waren echt een feestje. We hosten met de 
Raad van Elf en dansten op het 
jeugdprinsenlied.  

 
Ik vond het heel leuk om op de wagen te 
staan. We gooiden snoep naar alle 
kinderen.  

 
Toen we de heks gingen verbranden moesten we allemaal huilen.  
 
Wout, Nikki en ik zijn goede vrienden geworden. Ik wil hen en Bart, Cilvie en Marieke heel erg 
bedanken voor de leuke tijd. En alle Cavalieren en ouders die geholpen hebben.  
 
Dit was zoooo leuk, ik zal het nooit vergeten.  
 
 
Alaaf! Veel liefs van Jeugdpage Flore 
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