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CV Mag Door De Beugel 
 
  
 
Terugkijken op (mijn eerste) carnavalsjaar  
2018 van CV Mag door de Beugel  
Het is december 2018 wanneer ik terugkijk op  
het afgelopen carnavalsseizoen. Het lijkt nog 
kort geleden dat Mark mij vroeg lid te worden  
van deze mooie carnavalsvereniging. Wat me  
opvalt als ik zo terugkijk is hoeveel we doen in  eigenlijk zo’n korte periode van oktober t/m 
februari.   
 

Nieuw 
Het seizoen start dit jaar met het Oktoberfest in Sous. In een typisch Duits 
aandoend decor wordt genoten van bier en broodjes bokworst. We hebben in 
Kleve al een klein voorproefje gehad maar wat was ons eigen Oktoberfest 
gezellig. Es war Toll! Gelukkig zat er een dag tussen het Oktoberfest en het 
Ledenontbijt waardoor iedereen toch meer van het ontbijtje met luxe broodjes,  

eitjes en kroketten kon genieten. Eindelijk was dat ook de ochtend dat ik samen met Manon en 
Roy te horen kreeg dat we officieel lid mochten worden. En we konden meteen meedenken 
over het nieuwe thema van de wagen. Veel onderwerpen passeerden de revue. Uiteindelijk 
werd er gekozen voor het thema: Het verdwijnen van bus 57/58 die altijd door het dorp reed. 
De reis naar Nijmegen zou nu voor oudere dan wel minder mobiele inwoners van Beek een 
stuk ingewikkelder worden.   
Deze topdag werd afgesloten met het opnemen van een filmpje voor de 11/11. Als gek 
(misschien maar gelukkig zo onherkenbaar mogelijk) geklede mensen dansten we de 
Harlemshake met  de oude Prins als kers op de taart.  
Na het Ledenontbijt duurde het gelukkig niet lang tot de 11e van de 11e  
was aangebroken. Omdat ik medio juni nog niet wist dat ik in november  
lid zou zijn  van een carnavalsvereniging,  kon ik er  niet bij zijn;  ik  had 
kaartjes  voor  een musical.   Grote fout.  Vanaf nu plan  ik alles om het  
carnavalsseizoen heen. Tijdens dit, ieder jaar toch weer legendarische feest, is de Prins 
bekendgemaakt. Bart de Blauwe. Een alom bekende naam in Beek. Dit beloofde een mooi 
seizoen te worden. Tot in de late óf vroege uurtjes werd dit uitgebreid gevierd.   

 
Brrr.... Kou! 
Dat hebben wij weer... Een ontzettend koude winter met veel 
wind, regen en vorst. Een extra uitdaging om met verkleumde 
vingers te bouwen aan de wagen. Maar gelukkig zijn daar altijd de 
die hards. Er wordt gebouwd en getimmerd, letters gesneden, 
geschilderd, figuren gemaakt, gepurd, gelast. Er komt zo veel 
kijken bij het bouwen van een wagen, dat is bijna niet voor te 
stellen. Op iedere hoek bij Ebbers was wel iemand bezig. De sfeer 
was er echter niet minder om. Onder het genot van goede muziek, 
koffie, thee en natuurlijk een biertje wordt er met plezier hard 
gewerkt om de wagen af te krijgen. In het dorp wordt het ook 
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duidelijk dat MddB bezig is met Carnaval. Op een frisse winteravond verschijnen overal ‘busje 
komt zo’ bordjes. Maar natuurlijk zijn dit niet zomaar bordjes. De skeletten boven de tekst 
vertellen een duidelijke boodschap. In de dagen erna blijkt men in Beek de bordjes zo mooi te 
vinden dat een aantal spoorloos (waarschijnlijk voor iemands privécollectie) verdwijnen. Zelfs in 
de media wordt aan de bordjes en de verdwijning aandacht besteed. Mooier kan het niet.  

Om de leden tijdens het bouwen een beetje op te warmen wordt 
er door een aantal leden (lees: bestuursleden) een 
stamppot/BBQ- avond georganiseerd. Met z’n allen aan lange 
tafels gezellig eten en bijkomen van een lange maar goede 
bouwdag. Ondertussen wordt ook thuis druk ‘gebouwd’. 
Weliswaar niet aan de wagen zelf maar, wel alle details daar  

omheen. Er worden bus bordjes gemaakt, manden geweven, bloemen gehaakt (die volgens 
Omroep Gelderland gebreid waren) en ook heel belangrijk, kostuums gemaakt.  Het 
bouwseizoen was echt in volle gang. Zonder alle hardwerkende leden was dit nooit gelukt.  
 
Carnaval! 
En dan is het ineens februari. Met onze vereniging starten  
we een week  eerder met feesten.   We zijn met  zijn allen  
gaan bowlen. Een hapje en een aantal drankjes  mochten  
niet ontbreken. Het was een geslaagde avond en de juiste  
toon werd gezet voor de aankomende feestweek. Na een  
paar onrustige  nachtjes slapen  was de tijd aangebroken.  
Een super Fout Feest en voor de echte feestvierders onder  
ons: een avondje Groesbeek leidt ons naar het Hekshijsen  
op zaterdagochtend.  Met complimenten aan de  voorzitter  
voor weer een mooi ontworpen heks. Op deze zaterdag moet er toch ook nog even gebouwd 
worden. De laatste aanpassingen aan de wagen worden gedaan en alle elementen worden op 
de wagen geplaatst, klaar voor de optocht van zondag en maandag. De zaterdag wordt 
afgesloten met een gezellige pronkzitting en uiteraard een afzakkertje of twee in Sous.  
Fris en fruitig (uhum) wordt er zondagochtend vroeg verzameld. Met een lekker broodje en 
kopje koffie in de hand worden de laatste slapers uit de ogen gewreven en maakt iedereen zich 
op voor de eerste optocht in Kranenburg. In de bus op weg naar Duitsland met de even zo 
frisse Cavalieren zit de stemming er al weer goed in. Het koele maar mooie weer zorgt voor 
extra sfeer. Niet iedereen kon meteen even goed van de sfeer genieten want door onvoorziene 
technische omstandigheden moest er nog druk gesleuteld worden aan de muziekinstallatie. 
Hulde aan Huub en Niels die het toch maar voor elkaar hebben weten te krijgen. De rest van 

de dag konden wij en alle toeschouwers genieten 
van alle carnavalshitjes. Als klap op de vuurpijl 
werd er ‘s zondags een goed feestje gebouwd in 
het Burgerhaus. Traditiegetrouw werd er op tafels 
gedanst, was de biermuntjes wisselkoers zwaar in 
ons voordeel en heeft Duitsland geweten dat MddB 
aanwezig was. 
 
‘s Maandags waren de tosti’s met thee en koffie 
een welkome start van de dag. Na een mooi 
woordje bij ‘t Spijker en twee minuten stilte kon de 
optocht beginnen. De Rozen-Maôndag is niet voor  
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niets een overal bekend evenement want wat was dit een super optocht 
om mee te mogen lopen! Alle blije en feestende mensen langs de kant, 
het was echt een iconisch gezicht. Als opa’s en oma’s strompelden we 
door de straten, toch wel een beetje trots op onze kleurrijke wagen met 
mega poppen. En dit werd beloond met de derde prijs! Hierdoor kon het 
feest helemaal niet meer stuk. In de tent werd de winst goed gevierd. 
Wederom werd het een latertje, maar wat een geweldig feest.  
Voor de echte feestvierders was er op dinsdag nog de kroegentocht. Met 
een gezellig clubje mensen zijn we meerdere (voor mij soms nog 
onbekende) kroegen langsgegaan. Het druilerige weer mocht de pret niet 
drukken. Aan het einde van de dag moest het er dan toch van komen: het 
heksverbranden. Met tranen in de ogen werd dit carnavalsseizoen 
afgesloten. Maar stiekem niet helemaal. Want gelukkig was daar de 
lichtjesoptocht. Nog een keertje mochten we ons verkleden tot verlichte 
opa’s en oma’s en nog één keer er een goed feest van maken.  

 
Onverwoestbare bloemen 
Met een geweldig bouw- en feestseizoen in gedachten is er met de bloemetjesactie toch echt 
een einde gekomen aan dit carnavalsseizoen. Met schitterend weer en onverwoestbare 
bloemen (speciaal onderweg door Mark getest) hebben we menig huis en tuin kunnen 
versieren. Een perfect einde van een super carnavalsseizoen. Iedereen bedankt voor dit 
geweldige jaar, ik zie nu al uit naar aankomend seizoen! 
Vanuit deze plek feliciteren we onze voorzitter &  Prins Heerlijck door de Beugel, en zoals hij 
het zelf zegt: “ Feesten doen we Samen.” Prins Heerlijck, dat feesten dat gaan we zeker doen, 
en wij zijn erbij! 
 
Groetjes CV Mag door de Beugel  
Door: Sophie Opmeer  
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Dweilkapel KNAgalm 
 
  
 
Heksenketel, 11 nov.   -   Waar denk jij aan als je aan groen  
denkt? “Gras!” Oké, dat was niet helemaal wat ik verwachtte. 
Nog maar eens een balletje opgooien. En jawel hoor; groene 
energie,  milieu  en  duurzaamheid.  Als  een soort kameleon 
gaat KNAgalm de Carnaval door.   Van een blauwe hofkapel 
naar een groene dweilkapel.  
 
Berg en Dal is het groene hart van Gelderland en daar voelt KNAgalm zich helemaal thuis. Zoals onze 
eigen Marieke al zong in haar nummer Beek: “…kan me niets beters wensen, dan om hier in Beek te 
zijn, tussen heuvels voelt het fijn.” De natuur, daar moeten we zuinig op zijn.  
KNAgalm is erg begaan met het milieu. Zo wordt er niet gedronken uit plastic bekers, direct uit de fles is 
natuurlijker. Minder plastic op straat en recycling van statiegeld flessen. Ook de ZUUP-kar gaat met de 
tijd mee. KNAgalm maakt met volle teugen gebruik van de subsidie die aan te vragen is voor hybride 
auto’s. Tijdens de Rozen-Maôndag kan er zelfs gebruik worden gemaakt van de elektrische laadpalen 
aan de Rijksstraatweg, kwestie van even bijtanken. 
 
Dit jaar moet KNAgalm haar repertoire een beetje aanpassen. Liedjes als ‘I’m Blue dabadee…‘ en ‘Zo 
blauw blauw blauw van de sangria…’ zullen een kleine metamorfose ondergaan. Al is het eigenlijk niet 
zo vreemd als iemand na 4 dagen feesten groen kijkt van de sangria. Een aanvulling op het repertoire uit 
zich in oude Hollandse en Engelse nummers als ‘In een groen groen groen knollenland’ en 
‘Greensleeves’. Eigenlijk kunnen alle songteksten verrijkt worden met een groen tintje. ‘Wel radijsjes, 
witte en groene….’ en ‘vandaag is groen…’. Zeer milieubewust is er dan geen vuiltje aan de lucht! 
Ook qua outfit vergt dit enige aanpassing. Zo is er al geopperd om als bosjesmannen en -vrouwen te 
gaan, maar ervaring van een eerdere KNA-activiteit leert dat dit zeer onpraktisch is. Met name aan de 
bar en op het toilet. Heeft dan weer wel voordelen tijdens het wildplassen. Dan toch maar allemaal als 
kameleon gaan? Al is het maar om de politie op afstand te houden, daarvan schijnt dit jaar weer een 
mannetje extra op straat rond te lopen… 
 
Groen is ook de kleur van kerst, een groene kerstboom en de kleur van het landschap dat de laatste 
jaren steeds minder vaak wit kijkt door klimaatverandering. Kerstmis geeft altijd een speciaal gevoel, een 
kriebel in de buik en stiekem wat opwinding over cadeautjes en het kerstdiner. Zeer vergelijkbaar met 
Carnaval. De spanning is hoog voor wie de Prins wordt, de pages en adjudanten. Zou het weer iemand 
van KNAgalm zijn? 
 
Daar kwamen eerst de pages tevoorschijn; Laura en Lisan, beiden bekend bij de slagwerkgroep van 
KNA. Lisan is de rots in de branding van vriend Patrick die net als Laura erop los trommelt. Toen de 
adjudanten, ook daar rommelt het een beetje. Bart is het schutterij groen trouw in Beek, maar trommelt 
ook wel eens bij KNA mee in geval van nood. Huub is zeker geen onbekende van KNAgalm, hij ziet het 
gras altijd groener, trommel, baritonsax, sousafoon, hij doet het allemaal, niks is hem te gek. En dan 
Prins Mark, een groentje op het gebied van het verenigingsleven van KNA. Mogelijk komt daar na dit 
seizoen wel verandering in. KNAgalm wenst Prins Heerlijck door de Beugel een duurzame en gezellige 
Carnaval samen met zijn groene kabinet! 
 
Met muzikale groet, 
De Kameleon van KNAgalm 
 
Op de foto: KNAgalmers  Gijs en Frans, tussen de bosjes aan de bar. 
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Garde Beekse Heerlijckheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of dat daar een gebrek aan eigen danskunsten aan ten grondslag ligt of mogelijk enige jaloezie 
op alle (vrouwelijke) aandacht die we krijgen, weet ik niet. Misschien is het ook wel omdat we in 
de ogen van menig belangstellend Cavalier een te streng toelatingsregime hebben. Maar ja, 
zo’n strakke, ritte/witte ruiterbroek staat ook niet iedereen, dus daarin mag je dan ook best een 
beetje selectief zijn, toch?   
Maar ondanks het strenge aannamebeleid zijn we er toch in geslaagd om onze gelederen dit 
jaar opnieuw te versterken.  
Sinds de zitting van november laten nu ook Niels Cornelissen en Ron Verheijen in de hele 
regio (en ver daarbuiten) hun danskunsten zien. Fijn dat we jullie er bij hebben mannen(…en 
goed dat jullie het niveau blijken aan te kunnen…).  
 
Om u allen ook de komende Carnaval niet te hoeven teleurstellen, zijn wij in de zomer van 
2018 alweer begonnen met het instuderen van onze 3e dans. Dat wij ons bij de keuze van het 
nummer en de artiest hebben laten inspireren door de hoge temperaturen(en alles wat daarbij 
hoort), zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Vandaar dat het nummer “She bangs” van Ricky 
Martin reeds op menig carnavalsfeestje door ons is gedanst.  
Dat de choreografie ook dit jaar weer tot in de puntjes klopt, is wederom het werk van onze 
eigen Desiree (de Wijze). Voor haar zeker geen makkelijke klus om, vanaf juli/augustus elke 
woensdagavond, met zo’n groepje kerels aan de slag te gaan, maar het scheelt natuurlijk wel 
dat wij allemaal reeds beschikten over de professionele moves…of wat daar voor door moet 
gaan! 
 
Nieuw dit jaar zijn ook de buttons. De vraag naar een eigen gardist werd ieder optreden groter, 
maar u zult begrijpen dat wij ons in deze ook zeer professioneel opstellen en na een optreden 
dus gewoon naar huis toe gaan.  Als alternatief delen wij nu gratis buttons uit, zodat we toch 
enigszins tegemoet kunnen komen aan de vraag van het publiek. Wellicht dat er in de toekomst 
nog garde-poppen of iets dergelijks zullen uitkomen, dus houdt daarover de berichten op onze 
site in de gaten! (www.gardebeekseheerlijckheden.nl) 
Op het moment dat u dit leest is het carnavalsseizoen al weer even onderweg. Met de garde 

   

Garde der Beekse Heerlijckheden deel III 
 
Mij is de eer toebedeeld om de volgende 
episode te schrijven in een ongetwijfeld 
oneindige reeks van succesverhalen over 
onze Garde der Beekse Heerlijckheden.  
Een uitdaging die ik graag aanneem, 
omdat ik onze trots liever op papier met u 
deel, dan dat ik deze “en plein public”  
uitspreek. We merken namelijk wel eens 
dat niet iedereen onze trots even goed kan 
waarderen. 
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zijn we ook alweer veel op pad geweest om onze danskunsten te vertonen. Ik zou in herhaling 
vallen, als ik zou zeggen dat dat iedere keer weer een feestje op zich is…..dus dat doe ik dan 
ook maar niet!  
Fijn ook dat het een lang carnavalsseizoen is, zodat we onze optredens wat meer kunnen 
spreiden en we niemand hebben hoeven teleurstellen. Soms vielen er plaatsen of verenigingen 
af omdat we daar de afgelopen jaren al waren geweest en men  het publiek met nieuwe acts 
wilde verrassen, maar daar kwamen voor ons dan weer nieuwe plaatsen/optredens voor terug. 
En ach, een hele dag uitgenodigd worden in Kerkrade is voorwaar ook geen straf! 
 
Nu staan de knotsgekke carnavalsdagen voor de deur. Een feest waarbij Prins ‘Heerlijck door 
de Beugel’ ons in het feestgedruis voor zal gaan.  Dat gaat ongetwijfeld een klapper worden, 
omdat wij vinden dat hij bij het kiezen van zijn prinselijke titel volgens ons reeds de roos heeft 
getroffen… Wij hopen dan ook dat hij de komende Carnaval samen met de overige 
Heerlijckheden het podium zal delen en een dansje met ons mee zal doen! 
Dat zal dan ongetwijfeld weer één van de vele hoogtepunten worden van onze Carnaval, en 
daar bedoelen we dan ook echt ‘onze’ Carnaval mee: de Carnaval van Beek en (verre) 
omgeving van Beek en alle Bekenezen. 
 
Want om in alle bescheidenheid af te sluiten……. 
Hoe groot onze successen ook zijn, het voelt voor ons toch altijd weer het fijnste, wanneer we 
na een lange tournee(in binnen- of buitenland), weer terug zijn om samen met u allen hier in 
Beek het carnavalsfeest te kunnen vieren!  
 
Namens de Garde der Beekse Heerlijckheden, een trotse gardist, 
Marcel Peters 
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Hoe is het nu met: ‘Last Minute’ 
 
 
 
 

Het duo bestond destijds uit Piet Huilmand en John 
Reijmers. 
Anderhalve week voordat het Beekse Carnaval in 
1993 zou losbarsten, kwam Piet bij John met een 
orkestband aanzetten. 

 
Die had hij weer geritseld bij Dory en Hans 
Cornelissen, die in die tijd voor een artiestenbureau 
werkte. Piet was van mening dat wij nog tijd genoeg 
hadden om een bijpassende tekst en act te 
verzinnen en dit alles ook nog eens in te studeren. 
Wonderwel lukte dit dan ook! 

 
Omdat dit alles in zo’n korte tijd was gefikst, bleek ons ‘Duo Last Minute’ een gepaste naam, 
die later ‘Last Minute’ heette. 
 
Tijdens de Sleuteloverdracht hadden wij ons aangemeld bij de toenmalige baas van de 
programmacommissie, die ook nog eens president der Cavalieren was, te weten Marius Abels. 
Deze was niet zo enthousiast en deelde ons mede dat het programma al vol zat. 
(Boze tongen beweerden later dat hij vreesde voor de inhoud van onze tekst.) 
Toen wij na afloop van de Sleuteloverdracht ook nog eens achter op de bumper van het 
prinsenbusje een stuk mee-surften, was ons lot bezegeld. 
We waren niet welkom. 
 
Na de pronkzitting konden wij tóch nog optreden en wel tussen de schuifdeuren van het 
legendarische café ‘het Gildehuis’. 
Ons toenmalig optreden heeft ervoor gezorgd dat wij nog jarenlang de diverse 
carnavalszittingen mochten, néé moesten opluisteren. 
Dit hebben we vele jaren gedaan en hebben veel succes gehad met meerdere hits. 
‘Staat hier ons biertje klaar’, ‘Als de heks weer wordt gehesen’ en ‘Hallo Alaaf’ waren wel de 
grootste. Vooral de laatstgenoemde was een echte kraker. 
Thans is ‘Last Minute’ in ruste en zal dit waarschijnlijk ook blijven. 
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