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58 Van de redactie 
 
“Feesten Doen We Samen” dat is het motto van deze 58e Carnaval van de Cavalieren. De scepter wordt 
dit jaar gezwaaid door Prins Heerlijck door de Beugel met de prachtige pages Laura en Lisan en 
bijgestaan door de adjudanten Bart en Huub en president Jürgen op den Camp.  
 
Onze Prins Heerlijck, Mark Huilmand, wilde van jongs af aan al Prins worden. Mark was  in 2000 één van 
de medeoprichters van carnavalsvereniging Mag door de Beugel. Met Mag door de Beugel bouwt hij elk 
jaar aan een eigen carnavalswagen en verrast het dorp met mysterieuze aanwijzingen naar het thema 
van hun wagen. Zij brengen hiermee het hele dorp alvast in carnavalsstemming. Nu trekt Mark al in 
Rhenen, waar hij met zijn vrouw Marijke woont, het prinsenpak aan om zich in Beek bij het kabinet te 
voegen om op stap te gaan en aan alle verplichtingen van een Prins Carnaval te voldoen. 
 
Met Mag door de Beugel slaagde onze Prins Heerlijck door de Beugel er ook in de jeugd weer bij de 
Carnaval in Beek te betrekken. Carnaval in Beek is een feest voor jong en oud, waar traditie en 
vernieuwing hand in hand gaan. Met deze Prins heeft Beek een waardig ambassadeur voor de Carnaval 
in de Heksenketel. 
 
Voor u ligt de Cavalierenkrant van het seizoen 2018-2019. Ook dit jaar is door de krantencommissie 
weer met veel plezier en inzet aan de Cavalierenkrant gewerkt. Vanaf september komt de commissie bij 
elkaar om ideeën uit te wisselen over de stukjes die we zelf gaan schrijven, af te spreken wie we gaan 
vragen om een artikel te schrijven, wie de advertenties gaat ophalen en om de planning te maken. Om 
de krant op tijd klaar te hebben moeten de stukjes en advertenties begin december binnen zijn. Voor de 
meeste redactieleden is dan het meeste werk gedaan. 
 
Maar voor drie redactieleden begint het dan pas echt. Nu één van hen, Bart Huilmand, tevens voorzitter 
van de krantencommissie, dit jaar adjudant is wil ik de gelegenheid gebruiken om iets over hun 
werkzaamheden te vertellen en deze drie mensen eens in het zonnetje zetten. 
 
Jeanne van Sluis, Bart Huilmand en Ferdinand Tissen zorgen voor het prachtige uiterlijk van onze krant. 
Jeanne kijkt alle artikelen na op stijl en taalfouten. Zij moet vaak een keus maken tussen ABB  
(Algemeen Beschaafd Beeks) en ABN. Ik kan u verzekeren dat dit soms een hele klus is! Daarna gaan 
Bart en Ferdinand aan de slag met de opmaak en het zoeken van treffende foto’s bij de stukjes. Hier 
gaan heel wat uurtjes en avonden inzitten. Pas daarna mag de rest van de redactie weer meekijken en 
beslissen we of de krant naar de drukker kan. Daarom vraag ik van u een driewerf ALAAF! voor deze 
drie kanjers. 
 
In onze onvolprezen Cavalierenkrant vindt u weer alles over de Prins en het carnavalsprogramma. 
Daarnaast biedt deze krant u weer een keur aan artikelen over het afgelopen seizoen, zoals over Oud-
Prins Bart de Blauwe, de Jeugdprins Wout de Gekstuh, het boerenbruidspaar Toon en Neeltje de Jong 
en nog veel meer. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Namens de redactie, 
Theo Flemminks 
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– Ray Ban – Dutz – D&G – Carter Bond – Liu-Jo – Dsquared2 – Vinyl Factory –  
– Michael Kors – Versace – Ana Hickmann – ZEN Barcelona – Seiko – 
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Bestuur: 
 
Paul de Wijze    Voorzitter   Niek van het Erve          2e Secretaris  
Peter Bijl  Vice-voorzitter   Adrie Bos         2e Penningmeester 
Bonno Jacobs    Secretaris   Jürgen Op den Camp  President 
Robbert Bik                Penningmeester  Dandy Teunissen 
 

 
Grootvorst: 

John Reijmers 
 

Erelid: 
Loet van Sluis 

 

Senatoren: 
 
Luuk Arts 
Bart van Benthum 
Heinz van Benthum 
Bart van den Bosch 
Huub van den Bosch 
Peter Braam 
Jesse Cornelissen 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Roy van Driel 
Jan Julius van Elferen 
 

Freek Flemminks 
Theo Flemminks 
Stanley de Goeij 
Frank Graauwmans 
Arend Jan ten Hagen 
Noud van Hecke 
Jan Willem van der Hogen 
Bart Huilmand 
Toon de Jong 
Peter Jurjus 
Bart Langelaan 
Harry Lensen 
 

Tom Lensen 
Sascha Merkus 
Jos Peters 
Marcel Peters 
Theo Reintjes 
Johan Tiesnitsch 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Albert de Witt 
Claas de Witt 

 
 

  

”de Cavalieren” 

Prins Heerlijck door de Beugel met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 

(Foto: Niels de Bont) 
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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 
 
Lieve Carnavalsvriendinnen maar ook vrienden,* 

Wederom een jaar voorbij , wederom een nieuw  
carnavalsseizoen. En wat is er veel veranderd  
sinds ik als Prins Paul d’n Euro, de Carnaval in  
2000 in de Heksenketel mocht voorgaan! 
Terugkijkend valt mij direct een aantal zaken op. 
 
Zo is het aantal horecalocaties sindsdien meer dan gedecimeerd. De kroegentocht heeft z’n 
vrachtwagen verloren. Maar ook bezwijkt de carnavalswagen (met Heks en Ketel!) onder (de 
bezielende leiding van) Prins Heinz in Der Heimat; waarmee de noodzaak voor een droog 
onderkomen voor onze carnavalswagen eens temeer werd onderstreept. Dus het lag toen niet  
(alleen) aan de toenmalige Prins, maar aan de continue grillen van het weer, gedurende de ca. 
355 dagen per jaar dat onze wagen zielig buiten stond te staan. Jaloers loerend naar de 
nissenhutten in Groesbeek, bleek dát echter een onneembare vesting.... 
Gelukkig ergens ‘in den Pruus’ diende zich dit jaar een mogelijkheid aan om onze eigen 
(mobiele!) loods te bouwen. Maarten bedankt! 

En wat gebeurde er nog meer sinds 2000? .....GSJ ontstaat en verlaat... En...ergens in 2003 
wordt carnavalsvereniging Mag door de Beugel opgericht, die, nu al 15 jaar dus, op hun manier 
telkens meedoen aan de Beekse Carnaval.  

Waar de Cavalieren destijds nog niet echt mee bezig waren, trok cv Mag door de Beugel toen 
al veel jeugd aan. Hoewel cv de Cavalieren afgelopen 3 jaar weer 6 nieuwe jonge senatoren 
heeft mogen begroeten in hun gelederen, is er met Prins Heerlijck door de Beugel 
bedoeld/onbedoeld (?) wellicht een soort van Anschluss gekomen, waardoor het fundament 
voor de toekomst van de Carnaval nog verder verstevigd is. Zonder ieders “eigenheid” te 
verliezen is een mogelijke samenwerking tussen de cv Mag door de Beugel en cv de 
Cavalieren altijd meer dan welkom.  
Ik verwacht dat Heksenmaker Mark, Kei van Beek Mark, Prins Heerlijck door de Beugel 
tezamen met het kabinet, Laura, Lisanne, Bart, Huub en Jürgen daarom niet alleen zichzelf 
maar ook anderen zullen plezieren, liefde kweken en vergaren voor Beek en de Bekenaren. 

Ik wens u allen een plezierig en verdraagzaam Carnaval! 

Paul de Wijze, 

Voorzitter der Cavalieren        * #hetoo? 
 

           

 

 

  

(Foto: Peter Hendriks) 
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Maar hij smaakt 
me Heerlijck! 

 

Met zo’n beugel 
drinkt het lastig… 
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Van de Burgemeester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Als je me vraagt waar ik het allerliefst wil zijn, dan zou Beek mijn keuze zijn. 
Ik zie Beekse mensen, herken ze aan samen verenigen, samen beleven. 
Sport, harmonie, Carnaval en fanfare lijkt hier geen mens te besparen.” 
 
 
Onze eigen Beekse zangeres Marieke van Ruitenbeek vat heel goed samen hoe de Bekenaren 
Beek ervaren. En ik ben het hier als inwoner van dit mooie dorp zelf ook roerend mee eens! De 
Cavalieren leveren al 58 jaar een belangrijke bijdrage aan het dorps- en gemeenschapsgevoel. 
 
Dit jaar zwaait Prins Mark ‘Heerlijck door de Beugel’ de scepter. Deze hobby-imker heeft als 
sterk punt dat hij (iedereen) bije(e)nhoudt. Een Prins waarop je letterlijk kunt rekenen en die 
met zijn honing meer vliegen vangt dan met azijn. Heel het jaar is Beek een land van melk en 
honing. De komende dagen zal het eerder bier en honing zijn!  
 
Daarom voorspel ik dat Mark, zijn pages en adjudanten heel veel succes en plezier zullen 
beleven in deze carnavalsperiode. En natuurlijk wens ik heel Beek een heerlijke Heksenketel 
2019 toe. 
 
Cavalieren, Cavalieren zet je zorgen aan de kant en doe maar mal 
Cavalieren, Cavalieren zet ‘m op, ’t is Carnaval 
 
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
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