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Van de redactie 
 

Daar ligt ie weer op de mat; de Cavalierenkrant voor het carnavalsjaar 2016 - 2017. Na een 
spetterend jubileumjaar gaan we onverminderd enthousiast door. Het 56e jaar met het jongste 
kabinet ooit en met een Prins die maar liefst drie generaties Carnaval vertegenwoordigt. In 
deze krant is er weer volop aandacht voor de komende festiviteiten van de Cavalieren. We 
kijken vooruit naar de avonturen van Prins Niek der Beeksche Jung en zijn onvolprezen 
kabinet. Hij verhaalt over zijn proclamatie en zijn belevenissen daarna. 

Uiteraard kijken we ook terug op het afgelopen seizoen. Er is afscheid genomen van Prins 
Jürgen de Bonenteller. Hij is opgenomen in de Broederschap Oud-Prinsen en… hij is onze 
nieuwe president. Zijn pages Ilse en Lotte hebben ook afscheid van hem genomen, maar de 
treurnis was van korte duur. Zij hebben Prins Niek snel omarmd. En natuurlijk kijken we terug 
met het boerenbruidspaar Peter en Dory op hun geweldige bruiloft. 

In deze krant vindt u uiteraard de inbreng van onze notabelen. Een carnavalswoord van onze 
burgemeester Slinkman, oud burgemeester Paul Wilbers en natuurlijk mijnheer pastoor. Of we 
ook de voorzitter der Cavalieren tot deze categorie kunnen rekenen? Daar is de redactie nog 
niet helemaal over uit. Uiteraard publiceren we ook van hem enige krabbels en zijn favoriete 
paardenfoto. We hebben veel aandacht voor de jeugd. Met verhalen van Jeugdprins Luca en 
zijn pages Meike en Sannah. En… een nieuw fenomeen: de Jeugdraad.  

Over nieuwe fenomenen gesproken; in deze carnavalsgazet natuurlijk alle aandacht voor de 
opkomst van de Herendansgarde der Beekse Heerlijckheden. In de volksmond ook wel de 
Rode Ster genoemd. Het wat oudere fenomeen gezelligheidskoor De Hofbrouwers roept op tot 
meezingen. Onze huiscolumnist Thed Maas deelt met ons een aantal mooie observaties. KNA 
Galm en onze collega vereniging Mag Door de Beugel laten in deze krant ook van zich horen. 
Tot slot ook aandacht voor de geschiedenis van onze mooie vereniging; ons onvolprezen 
redactielid A.P. de Witt heeft weer gezorgd voor de publicatie van een zeer lezenswaardig 
archiefstuk en een prachtig interview met een Oud-Prins. Lodewijk 1 legt de verbinding tussen 
oud en nieuw. 

Als redactie hebben wij met veel plezier aan deze krant gewerkt. Wij danken daarvoor de 
schrijvers en talrijke adverteerders voor de inbreng. De redactie wenst het kabinet, de raad van 
elf, de senatoren, de heksen, de dansgarde, de leden, kortom alle Cavalieren en alle andere 
carnavalsvierders een schitterend carnavalsfeest toe. 

Om in de woorden van de Prins te spreken: Met drie generaties van HET Erve, vier je de 
Carnaval met verve. 

Veel leesplezier namens de gehele redactie! 

Bart Huilmand 
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– Ray Ban – Dutz – D&G – Carter Bond – Liu-Jo – Dsquared2 – Vinyl Factory –  
– Michael Kors – Versace – Ana Hickmann – ZEN Barcelona – Seiko – 

 

 
Schellingshof 5 

6573 DK  BEEK 
 

Tel: (024) 684 31 05 
www.laveroptiek.nl 

 
OPENINGSTIJDEN LaVér Optiek 

Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag        10.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag van                   10.00 tot 17.00 uur 

 

– Oogmetingen – Contactlenzen – Monturen – Glazen – Zonnebrillen – 

 

Wijchenseweg 122-B 
6538 SX Nijmegen 
  
Tel : (024) 327 79 10 
www.zichtadviseurs.nl 
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Bestuur: 
 

Paul de Wijze    Voorzitter   Roy van Driel                2e Secretaris 
Peter Bijl  Vice-voorzitter   Jürgen Op den Camp      President 
Peter Jurjus  Secretaris   Adrie Bos        2e Penningmeester 
Robbert Bik                Penningmeester  Eric Kurstjens 

Grootvorst: 
John Reijmers  

  
Erelid: 

Loet van Sluis 

 

 

  

Prins Niek Der Beeksche Jung met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 

 
”de Cavalieren” 

Foto : Marcel Vink 

Senatoren 
 

Luuk Arts    Freek Flemminks   Jos Peters 
Marc Arts    Theo Flemminks   Marcel Peters 
Heinz van Benthum   Stanley de Goeij   Benno Pince van der Aa 
Bart van den Bosch   Arend Jan ten Hagen   Theo Reintjes 
Huub van den Bosch   Noud van Hecke   Dandy Teunissen 
Peter Braam    Jan Willem van der Hogen  Johan Tiesnitsch 
Mathieu Creemers   Bart Huilmand    Ferdinand Tissen 
Vincent Creemers   Toon de Jong    Joop de Vaal 
John Cremers    Harry Lensen    Albert de Witt 
Niek van het Erve        Claas de Witt 
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 
Van de voorzitter 
 
Carnaval = Plezier 

Alweer ruim anderhalf jaar geleden trad ik aan als voorzitter van deze immer groeiende en 
bloeiende vereniging. Het afgelopen jaar heb ik er ‘vol’ bij mogen zijn. Naast een gezellig en 
succesvol Prinsenjaar met Jürgen de Bonenteller was er ook nog het 55-jarig jubileum, waar ik 
alle onderdelen actief heb mogen meebeleven. Niet zozeer als voorzitter, maar als (genietend) 
‘mensch’.        

Als ik zie met hoeveel enthousiasme elke carnavalsactiviteit door velen wordt georganiseerd en 
hoeveel mensen - en niet alleen de Cavalieren - er plezier aan beleven, dan is ons motto 
hierboven geschreven - ‘anderen te plezieren’ - geen loze doelstelling! 

Ook de organisatie van de Rozen-Maôndag  speelt als onderdeel van Carnaval een zeer 
belangrijke rol. Hoewel geen onderdeel van de Cavalieren, des te mooier was het dat, ondanks 
de afgelasting van deze optocht van 8 februari 2016, het comité in de herkansing zo’n 3 weken 
later er toch nog een superfeest van wist te maken: voor Prins Jürgen en voor de hele regio! 
Beek werd weer even goed op de carnavalskaart gezet. Vanaf deze plaats wil ik hen nogmaals 
een heel pak pauwenveren in hun ‘ego’ steken. Dank en Hulde! 

Ons kabinet gaat bij vele zusterverenigingen in de regio op bezoek! Zij beleven daar vele leuke 
uren in carnavalssfeer. Zij doen dit eveneens om de banden aan te halen met andere 
carnavalsverenigingen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de Carnaval! 

Tot slot zie ik onze nieuwbakken - net niet de jongste - Prins Niek der Beeksche Jung al 
geweldig genieten van ‘zijn’ Carnaval. Hij straalt uit dat bij carnaval vieren het element ‘plezier’ 
essentieel is. Samen met zijn pages Ilse en Lotte en zijn stabiele factoren/adjudanten Luuk en 
Robbert en de ervaren, nog stabielere factor, president Jürgen heeft de Prins, bij het ter perse 
gaan van deze krant, al menig bezoekje gebracht aan en stempel gedrukt bij diverse locaties in 
onze regio en weer veel mensen plezier gedaan! 

En omdat Prins Niek der Beeksche Jung deel uitmaakt van de Herendansgarde der Beekse 
Heerlijckheden zal hij vaak in zijn kielzog worden vergezeld van zijn ‘eigen’ Herengarde. Al 
doende weet hij in steeds weidsere omtrek anderen te plezieren en liefde te kweken bij Berg 
en Dallers:  

Dus niet allen voor Beek maar voor alle carnavallers ! 

Paul de Wijze, Voorzitter der Cavalieren 
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veha
plastics

aluminium
L.A. van Herwijnen
Nieuwe Holleweg 75

6573 DV Beek-Ubbergen

telefoon
024-684 21 36

Fax
024-684 35 46

E-mail
v.herwijnen@tip.nl

Water  gewel d ?
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Van de Burgemeester 
 
 

 

 

 

 

 
Beste Carnavalisten, 

Wederom aan mij, als burgemeester van onze mooie gemeente Berg en Dal, de eer een woord 
te mogen schrijven voor de Beekse Cavalierenkrant. Ook dit jaar is het weer een prachtige 
uitgave met een programma boordevol feestelijkheden. Er staat genoeg op het programma om 
de Carnaval in De Heksenketel ook in 2017 tot een memorabel feest te maken! 

Vorig jaar heb ik voor het eerst kennis mogen maken met de carnavalsvieringen in de nieuwe 
gemeente. Een prachtige ervaring, met veel feest en uitbundige gezelligheid! Nu ik dit jaar weet 
wat ons te wachten staat, kijk ik er met des te meer plezier naar uit. Daarom geef ik ook dit jaar 
met veel plezier en vertrouwen de sleutels van de gemeente uit handen. 

Carnaval in De Heksenketel vindt dit jaar plaats onder de bezielende leiding van Prins Niek ‘der 
Beeksche Jung’. Samen met zijn hofdames Ilse en Lotte gaat hij er ongetwijfeld een feest van 
maken. Dat kan niet anders als je vader en opa je zijn voorgegaan als opperheerser van De 
Heksenketel. Dan zit carnaval in je bloed. 

Ik vraag me wel af welke kenmerken van Prins Niek uiteindelijk de doorslag hebben gegeven 
voor zijn verkiezing als Prins. Zijn warme contacten met onze oosterburen, zijn jeugdige leeftijd 
of misschien toch zijn danceskills? Want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de 
dancemoves zich niet laten onderdrukken door steek en scepter. Hoe dan ook, hopelijk kunnen 
we op meerdere manieren genieten van deze Beekse Heerlijckheid… 

Ik wens u allen een Heerlijcke Carnaval toe! 

 
Mark Slinkman 

Burgemeester Gemeente Berg en Dal 
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Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel . 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128

Kapsalon Topstyle 
Voor hem en haar 

 
 
 
Wenst u prettige carnavalsdagen 

Rijksstraatweg 207 
6573 CR  Beek 

Openingstijden 
Maandag 9.00 - 17.30 
dinsdag  9.00 - 17.00 
woensdag       8.00 - 17.30 
donderdag 8.00 - 17.00 
vrijdag  8.00 - 17.30 
Zaterdag 8.00 - 14.00 

Tel : (024) 684 11 67 
nu ook op facebook 
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De Prinsentoto 
 
 

 

De week vóór de onthulling van de nieuwe Prins van de Heksenketel, zijn wij langs de deuren 
gegaan om de stemming in het dorp te peilen wie dit jaar onze dorstlustige hoogheid zou 
worden.  

Het mooie is dat er mensen zijn die ons verwachten met de lekkere soep, maar dat is pas in 
januari mensen, in november de toto en in januari de soep. Zoals hieronder te zien is, zijn de 
uitgebrachte stemmen geteld en kunnen we (weer) zeggen dat de voorzitter van de KNA, Bart 
van den Bosch, de meeste stemmen heeft binnengehaald, net als vorig jaar. Alleen dit jaar was 
zijn achtervolger Niek van het Erve, een mede-commissielid van deze prachtige toto.  

Even fanatiek als altijd was hij aanwezig met het organiseren en regelen van deze dag, maar 
achteraf gezien misschien iets te actief?  

Dus wij maar druk met z’n allen met de toto, waaronder Niek. Maar later bleek dat hij de enige 
was die de uiteindelijke uitslag allang wist. In het dorp waren er ook veel stemmers die er vanuit 
gingen dat Prins Niek der Beeksche Jung onze vereniging dit jaar ging vertegenwoordigen in 
het Hoog en Laag en ver daarbuiten. 

“Niek, namens ons allemaal, wensen wij jou een fantastisch mooi prinsenjaar, geniet ervan met 
jouw kabinet!”  

Ook willen wij alle dorpsgenoten van de Heksenketel bedanken voor hun deelname aan de 
prinsentoto van de Cavalieren.  

 
Driewerf alaaf en tot(o) volgend jaar!!  

 

  



 

 
14 

 

  

Hotel Restaurant “ ’t Spijker” 
Rijksstraatweg 191  6573 CP  Beek-Ubbergen 

Tel. (024) 684 12 95   Fax (024) 684 33 97 

Carnavalsmaandag 

“Rozen-Maôndag” 
zijn wij de hele dag geopend 
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Prins Niek der  
Beeksche Jung 
56ste prins der Cavalieren 
  
“Met drie generaties Van Het Erve,  

vier je Carnaval met Verve”. 
 
Het begon allemaal zo’n 2,5 jaar geleden, tijdens 
een gezellig avondje  in Sous les Eglises.  Twee  
wijze  heren van de  prinsencommissie  kwamen  
discreet op mij en Femke afgestapt, en vroegen  
of  ik  over  een  paar  jaar interesse  had  in  het  
prinsenschap. We aarzelden om ja te zeggen. Er  
was  nog  zo  veel  dat   eerst  moest  gebeuren!  
Allereerst woonden wij niet in de Heerlijckheid, maar in een appartementje boven een 
studentenhuis in het Waterkwartier te Nijmegen. Niet de beste locatie om af te zakken met een 
toekomstig kabinet. En een nieuw huisje vinden is - zoals veel starters zullen beamen- niet 
gemakkelijk. 

Twee maanden later waren we in de Jan Massinkhal bij het Internationale Prinsentreffen in 
Nijmegen. Eén van de commissieleden fluisterde dat hij op de hoogte was van ons probleem, 
maar dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Er werd namelijk een plekje voor ons 
gereserveerd in het dorp. Als we dat wilden konden we in de zomer van 2015 er al intrekken.  

Beek is, afgezien van een kort uitstapje naar Nijmegen, al 21 jaar mijn Heimat. Nu kan ik 
zeggen dat ik op één van de mooiste plekjes woon. Hartje Beek, met uitzicht op ’t Spijker en de 
polder. Een goede locatie om af te zakken!  

 

 
 

 

  

 
Zoals velen inmiddels weten is de familie 
Van het Erve een prinsgezinde familie. Als 
zoon van Prins René la Bamba en 
kleinzoon van Prins Wim de Tweede ben ik 
een Prins van de derde generatie. Niet 
geheel uniek, maar wel erg bijzonder in 
Nederland. Ik ben dan ook dankbaar dat 
beiden het carnavalsfeest in goede 
gezondheid mee mogen maken.   

In de zomer van 2016 begonnen de 
voorbereidingen voor de onthulling. Die 
zou plaatsvinden op 12 november, 4 jaar 
later dan mijn vader en 30 jaar later dan 
mijn opa. Wat veel mensen niet weten is 
dat er een ongelofelijke voorbereiding aan 

 

Foto : Marcel Vink 



 

 
17 

 

vooraf gaat. Zeker voor de prinsencommissie en de Prins zelf natuurlijk. In het holst van de 
nacht en in het diepste geheim liepen Femke en ik meermaals door het dorp naar de 
aangewezen locatie om de opkomst te plannen, de elf geboden te schrijven, de 
onderscheidingen te bekijken, foto’s te maken en het pak te passen. Vooral dat laatste was niet 
gemakkelijk, gezien het postuur van mijn voorgangers.  

In deze spannende en drukke tijd werd door Cees Hendriks (bekend van het lekkere brood) een 
mannendansgarde opgericht: ‘De Dansgarde der Beekse Heerlijckheden’. Een uitgelezen kans! 
Samen met de dansgarde zou ik dan, als 56e Prins der Cavalieren, op kunnen treden op alle 
feesten in de regio. Naarmate de prinsenproclamatie dichterbij kwam werd deze situatie steeds 
ingewikkelder. De mannen van de dansgarde waren erg aan het vissen wie nu de nieuwe Prins 
zou worden. Gelukkig was de dans na veel avonden oefenen af, en kon voor mij het grote feest 
beginnen. 

12-11-2016  
De dag begon hectisch. Femke was een rijsttafel aan het koken voor het kabinet dat zondag 
zou komen eten terwijl ik mij moest haasten naar het Kulturhus. De kater van de avond ervoor 
bonkte nog na terwijl ik samen met de zaalcommissie de feestavond voorbereidde. Al jaren plak 
ik alle deuren af zodat de nieuwe Prins onzichtbaar blijft voor het publiek. En elk jaar dat een 
senator Prins wordt, komt hij kijken of ik mijn werk wel goed heb uitgevoerd. Dit jaar was dat 
niet anders, en ik kan u verzekeren dat de deuren nog nooit zo goed zijn afgeplakt! 

Nadat de zaal was opgebouwd kwam de dansgarde 
bij elkaar voor de generale repetitie die, zoals het 
hoort, niet helemaal soepel verliep. De spanning bij 
mij begon op dat moment grote vormen aan te 
nemen. Tijd om weer terug naar huis te gaan was 
er niet, dus haalde ik een frietje en liet de avond 
over me heen komen.  

Die begon rustig, maar gespannen. Niet alleen bij 
de dansgarde, maar ook bij mijn pages en 
adjudanten. Ik wist natuurlijk dat zij later op het 
podium zouden staan, maar zij wisten  dat niet van  
mij. Aan  tafel  bij  mijn ouders leverde dat soms 

ongemakkelijke gesprekken op, dus de pages Ilse en Lotte ontweek ik maar. Voor de onthulling 
ben ik nog wel even naast Luuk en Robbert gaan staan om het hen een beetje lastig te maken.  
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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

Wij eeeeeh wensen 
eeeeeeh, iedereen 

Een eeeeh fijn carnaval! 
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Toen kregen we het sein dat de dansgarde kon gaan omkleden. In de te kleine kleedkamer 
werd er nog een laatste bedrag ingezet door Heinz, dat ik Prins zou worden. Ik kon niet anders 
dan de weddenschap aannemen. Ons optreden begon midden in de zaal: wat een gaaf 
moment was dat! Maar de spanning voor wat na afloop van de dans zou gebeuren was zo 
groot dat ik er weinig van kon genieten. Na een fantastisch optreden te hebben neergezet was 
het aan mij om de zaal uit te sneaken. Backstage stond de prinsencommissie met mijn ex-
studiegenoten klaar om te helpen bij de opkomst. Vanaf dat moment ging het allemaal 
ontzettend snel. Ik werd in het pak gehesen, er werden ballonnen en lichtjes door de zaal 
verdeeld, de partykanonnen werden in de hand genomen en voordat ik het wist werd de remix 
gestart waarop ik kon opkomen. De gordijnen gingen open en WAUW! Wat een energie en wat 
een gaaf moment! Daarop volgde één groot feest. Samen met president Jürgen zorgden we 
nog voor een mooie afterparty in Sous les Eglises.  

“Ik wil "De Cavalieren’ bedanken voor alle zorgen en een fantastische receptie die zij mij 
hebben aangeboden.” Op het moment van schrijven hebben wij als kabinet en dansgarde al 
aardig wat feestjes en optredens in de regio achter de rug. Allemaal voor de opbouw naar het 
hoogtepunt: de Carnaval in Beek! Ik hoop jullie, lezers, in die tijd allemaal te mogen ontmoeten 
en natuurlijk samen feest te vieren.  

Er rest mij nog een ding te zeggen: 

“Driewerf ALAAF!    
En een fantastische Carnaval gewenst”. 

Prins Niek der Beeksche Jung  

 

  

Foto : Marcel Vink 
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Van uw president der Cavalieren 
Jürgen op den Camp 
 
 
Lieve mensen,  

Zo neem je in een gezellig vol Kulturhus afscheid als Prins, en zo sta je op datzelfde podium weer als 
president. Je ziet maar weer: “pas op je tellen, met Carnaval is niemand te voorspellen!” 

Na een bijzonder en enerverend jaar als Prins is het wel even wennen. Maar ik vind het wel een eer 
gevraagd te zijn voor deze functie. Ik heb de eer om mij niet alleen te mogen voegen in het illustere rijtje 
van Prinsen der Cavalieren, maar ook in die van de presidenten der Cavalieren. Het zijn niet de minste 
heren die mij als president zijn voorgegaan en ik zal mijn best doen om mijn taken net zo goed in te 
vullen als zij dat in het verleden ook hebben gedaan. 

Maar nu het aankomende carnavalsseizoen. De Cavalieren hebben hun vooruitstrevende blik op de 
toekomst gericht en afgelopen november een geslaagde proclamatie 2.0 neergezet. Een vernieuwend 
concept waar de oudere carnavalsvierders onder ons misschien nog wat aan moeten wennen, maar 
gezien het hoge bezoekersaantal en de vele positieve reacties wel een geslaagde stap richting de 
toekomst; 
Een stap richting de toekomst die ook geslaagd is met een nieuw jeugdig kabinet onder aanvoering van 
Prins Niek der Beeksche Jung. In mijn ogen hebben De Cavalieren een goede keuze gemaakt met deze 
jonge en energieke Prins. We gaan er een super jaar van maken Niek! 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we met het nieuwe prinsenkabinet al meerdere keren op pad 
geweest en ik kan jullie vertellen dat het met dit kabinet helemaal goed gaat komen. Prins Niek bruist van 
de energie en is een goed visitekaartje voor Beek en De Cavalieren. Pages Ilse en Lotte hebben 
uiteraard al een zeer goede leerschool gehad - en zijn jullie al welbekend. Adjudanten Luuk en Robbert 
(voor de insiders: Robin) hebben de slag al te pakken en doen niets onder voor de ervaren rotten. 
 
En als we het dan over vooruitstrevendheid en een visitekaartje voor Beek hebben, dan mogen we 
uiteraard de nieuwe ‘Herengarde der Beekse Heerlijckheden’ niet vergeten. Er is natuurlijk niets mooiers 
voor een Prins en kabinet om overal binnen te komen met zo’n gevolg.  Prins Niek en de Garde hebben 
al menig vrouwenhart in Beek en omgeving op hol gebracht met hun geweldige optreden. Cees, een 
super initiatief! 
Tot slot sluit ik dit stukje af in de stijl van onze onvolprezen secretaris met het volgende gedicht: 

  

Eerst een aantal mooie feesten vooraf, 
En dan vier doldwaze dagen, lekker gek doen en maf. 

 
Bijna iedereen een biertje in de hand,  

 Onze dagelijkse sleur en zorgen even aan de kant.  
 

De een nog raarder uitgedost dan de ander, 
felle kleuren die  normaal zouden vloeken bij elkander.  

 
Maar met Carnaval maakt het niet uit,  

“Alaaf alaaf” roept prins Niek dan voluit. 
 

De dagen dat er niet wordt gekeken naar mensen die raar 
dansen,  

de dagen dat mensen nog meer dan anders met elkaar 
sjansen.  

 
Het regent confetti, slingers en meters bier,  

Ja ook in Beek, ja hier.  
 

Maak maar veel lol en plezier,  
en heb het nodige vertier.  

 
En mocht er iemand na de Carnaval zeggen van wat heb ik 

nu van jou gezien, 
Blijf dan gewoon lachen en de vrolijke Mien. 

 
Zeg dan glimlachend, ja ik heb een top Carnaval gehad,  

en wat een ander zegt daarvan, ja die mensen kunnen me 
wat.  

 
Ik ben er samen met dit kabinet weer helemaal klaar voor,  

We gaan het komende seizoen weer feestend door.  
 

Ik wens iedereen een fijne Carnaval met dit gedicht,  
Feesten 2.0 is waar ik mij de komende tijd met jullie op 

richt. 
 


