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Page Nikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De onthulling op de Biezenkamp, in die mooie kleren...echt heel bijzonder.  

Uit de klas gehaald worden met een smoesje en de onthulling op het podium.  

En de dagen die daarna volgden...  

Wow ‘t ging allemaal veel te snel!  

En het was allemaal even leuk; de kindermiddag, de pronkzitting en het allerleukste, de 
optocht. En als afsluiting het heks verbranden.  

Er was zelfs een lied over ons gemaakt. Iedere keer als ik de melodie van dit liedje hoor denk 
ik terug aan deze geweldige Carnaval.  

Ik vond het echt heel erg leuk met Wout en Flore en de gezellige Raad van Elf.  

Ook met het volwassen kabinet hebben we het heel leuk gehad! Met z’n allen in het busje op 
weg naar de activiteiten.  

Gelukkig heb ik een boek gemaakt van de mooie foto’s zodat ik nog vaak terug kan kijken naar 
deze onvergetelijke Carnaval.  

Wow, wat heb ik een goede vriend (Wout) en vriendin (Flore) aan deze super Carnaval 
overgehouden!  

Over een jaar of tien, als Wout de volwassen Prins wordt, zien jullie mij weer terug als zijn 
page! 

Jeugdpage Nikki Groothuijse 

 

  

Wow wat was ‘t leuk!  

Aanmelden als page maar denken “ik word 
het toch niet.”  

En toen kwam ik vrijdags uit school en 
kreeg ik te horen dat ik het toch geworden 
was. 

Wow wat was dat spannend!  

‘s Avonds naar Wout met Flore om de 
kleren te passen en toen nog een week 
alles geheim proberen te houden. 

Wow, wat was dat moeilijk!  

 



 

 
29 

 

  



 

 
30 

 

Kindercarnaval 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen Carnaval was het weer raak in de grote tent op de Kerkberg. Alle boeven, dieven, 
helden en politieagenten waren bij elkaar om er een gezellige bende van te maken. Maar ook 
lieveheersbeestjes, indianen, heksen en katten deden mee in het feestgedruis! 
 
Er waren optredens, polonaises, leuke spelletjes en veel lekkers te eten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle boeven zijn gevangen en zijn gezellig met hun agent of superheld op de foto gegaan.  
Ook de Prinsen ontsprongen de dans niet.  (zie foto) 
 
Ook dit jaar wil je er op de Kerkberg weer BIJ zijn. Het wordt een BIJzonder feestje, dus kom 
VLIEGENsvlug!  
 
En kan je net als wij van de Carnaval geen genoeg krijgen? Kom dan naar de Carnaval beugel 
bekkie disco! Dit jaar de eerste editie! 
 
 
Kijk voor meer informatie over de kindermiddag 
en de Carnaval beugel bekkie disco achter in de krant. 
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EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 
 
RIJKSSTRAATWEG 127 
6573 CL BEEK 
024-6843248 
fajdewitt@upcmail.nl 
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Nieuwe Senatoren: 
Bart van Benthum en Jesse Cornelissen 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ik ben Bart van Benthum en ik ben 19 
jaar oud. Ik ben geboren en getogen in 
Beek. De Carnaval is er door mijn ouders 
met de paplepel ingegoten. Ik vier dus ook 
al mijn hele leven Carnaval. U heeft mij 
misschien ook al wel eens gezien in de tent 
met de Carnaval of kermis, dan werk ik daar 
bij Sous Les Eglises. Doordeweeks werk ik 
bij de Plus Nico de Witt, en ’s zaterdags bij 
EP, mijn vader. Vorig jaar ben ik als senator 
lid geworden van de vereniging. Ik heb het 
erg naar mijn zin en ik kijk dan ook uit naar 
de komende Carnaval. Alaaf!   

 
met vriendelijke groet, 
Bart van Benthum 

 

  

 
Mijn naam is Jesse Cornelissen, ik ben 
inmiddels 19 jaar oud. Woon al heel mijn leven 
in Beek. Hobby’s: ik voetbal bij B.V.C. in het 
zondag 2; verder houd ik van een lekker 
drankje en hapje eten. Ik doe graag dingen met 
familie en vrienden.  
De Cavalieren. Waarom de Cavalieren? Ik vind 
de Cavalieren in Beek altijd gezellig en ik ben 
de laatste 2 jaar overal mee geweest naar de 
activiteiten. Dus dacht ik: waarom niet bij deze 
mooie vereniging? Hiernaast zou ik ook graag 
dit mooie dorp, waar ik geboren en getogen 
ben, willen vertegenwoordigen met de 
Carnaval. Me willen inzetten voor ons dorp 
Beek tijdens een van de mooiste tijden in het 
jaar, de Carnaval. 
 
 
Groet, 
Jesse Cornelissen 
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Ik heb gehoord dat de 
Prins wiskundeleraar is. 

 
Dus wij rekenen 
op een groot feest! 
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Gezelligheidskoor 
 De  Hofbrouwers 
 
 

ZING MEE  !!!   met...     
GEZELLIGHEIDSKOOR  
DE HOFBROUWERS  
 
Het koor De Hofbrouwers is ontstaan tijdens de pronkzitting van Prins Carnaval in 
1969. Dus.......... 
Medio 2019 hopen wij ons 50-jarig jubileum te gaan vieren. Echter, het aantal leden 
loopt door het stijgen der jaren sterk terug, dus....... meldt U aan en doe mee, want 
anders komt het voortbestaan van ons koor in gevaar. 
Waren wij in het begin een carnavalskoor, later zijn we ons meer gaan richten op het 
brengen van sfeer en gezelligheid in bejaarden- en verpleeghuizen en ouderenbonden 
in de regio met een repertoire dat bestaat uit Nederlandse, maar ook Duitse en Engelse 
liedjes. 
 
Het koor staat onder leiding van Geert Kummeling en wordt begeleid door een 
accordeon en gitaar. Wij repeteren in het Kulturhus van Beek-Berg en Dal in de periode 
september – april, iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 u. 
                  
              
                  
Wilt U meezingen?  
Kom langs op onze repetitie-avond of bel met of mail naar ons secretariaat:   
024 6842714 / 06 54941026             e-mail FSmits@kpnplanet.nl 
 

  

mailto:FSmits@kpnplanet.nl
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Stichting Rozen-Maôndag 
Rozen-Maôndagoptocht Beek voor 45e keer door straten Heksenketel 
 
 
Op carnavalsmaandag 4 maart vanaf 14.00 uur trekt de 45e editie van de Rozen-
Maôndagoptocht door ‘de Heksenketel’. Dit carnavalsfeest vieren wij graag samen met 
u! 
 
Kom kijken of doe mee! 
We hopen u als toeschouwer te mogen begroeten aan het parcours, dat ongewijzigd is ten 
opzichte van vorig jaar! Deelnemen aan onze optocht kan natuurlijk ook! Neem voor alle 
informatie omtrent deelname en de optocht eens een kijkje op www.rozenmaondag.nl of kijk op 
onze Facebookpagina (zoek op Rozen-Maôndag Optocht en like ons!).  
 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Jaarlijks komen duizenden bezoekers naar de Rozen-
Maôndagoptocht in Beek. Met deelnemers uit alle windstreken van de regio mogen wij ons met 
trots de grootste regionale carnavalsoptocht van Gelderland noemen! Ook voor de man die wij 
tijdens de optocht extra in het zonnetje zetten is het zicht op zoveel mogelijk toeschouwers en 
deelnemers een ware adrenalinekick. Dit jaar is Prins Heerlijck door de Beugel (Mark 
Huilmand) het sluitstuk van de optocht! Hij mag deze editie van de optocht van een extra 
gouden randje gaan voorzien, samen met zijn pages Laura en Lisan en zijn adjudanten Bart en 
Huub. 
 
Nieuwe app 
Prins Heerlijck heeft daarbij nog een leuke verrassing uit de hoge hoed getoverd. Met zijn 
achtergrond als docent heeft hij zijn studenten bereid gevonden een app te ontwikkelen voor de 
Rozen-Maôndagoptocht. Met deze app kunnen toeschouwers op de dag van de optocht 
stemmen op hun favoriete/mooiste/grappigste/leukste deelnemer. De deelnemer met de 
meeste stemmen wint logischerwijs de publieksprijs van 2019. Het idee staat nog in de 
kinderschoenen, maar in samenwerking met Prins Heerlijck door de Beugel zijn wij 
voornemens de app op 4 maart te lanceren. Houd onze Facebookpagina in de gaten! 
 
Radio en TV 
Onze optocht trekt al decennia lang veel bekijks in de regio en dat blijft niet onopgemerkt: 
Omroep Gelderland komt bijna elk jaar langs om onze optocht live of in samenvatting uit te 
zenden op televisie en radio. Goed nieuws: ook dit jaar is de provinciale omroep van de partij! 
Dat is erg leuk, maar niets is leuker dan de optocht met eigen ogen zien.  
 
 
 

  

Foto : Willy Bos 

http://www.rozenmaondag.nl/
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Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren
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Nog even alle belangrijke informatie op een rijtje… 
• Op maandag 4 maart gaat om 14.00 uur onze optocht van start! 
• Onze optocht trekt al jaren veel carnavalsvierders naar Beek. Deze komen uit alle hoeken en 

gaten van de regio! Dat zorgt niet alleen voor een divers publiek, maar ook een divers 
deelnemersveld. En het leuke is…we blijven doorgroeien!  

• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat dit jaar op 8 en de 1e prijs is maar liefst  
€ 500,- !  Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog 
eens 2 prijzen. Daar bovenop reiken wij dit jaar de publieksprijs uit! 

• De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de Rijksstraatweg 
ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. 

• Na afloop kun je blijven hossen en feesten, buiten op straat, in de feesttent of cafés van Beek. 
• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op onze 

website: www.rozenmaondag.nl 
• We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 

inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen, parkeren en zie je als eerste de foto’s. Zo 
ben je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar, zij maken de optocht mede mogelijk. U herkent een 
sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van de winkel of op het raam! Zij zijn 
voorafgaand aan de optocht ook duidelijk te horen door de straten van Beek via ons 
‘intercomsysteem’. 

• Onze stichting is aan verandering onderhevig! Wij hebben na vorig jaar afscheid genomen van 
meer dan 100 jaar Rozen-Maôndag ervaring. Frank Beeren, Heinz van Benthum en Harrie Meij 
zullen ons op de achtergrond nog blijven ondersteunen, maar zijn geen bestuursleden meer 
van onze stichting. Wij zijn deze mannen zeer, maar dan ook zeer, erkentelijk voor alles wat zij 
voor de optocht hebben gedaan in de afgelopen jaren. Wij hebben passend afscheid van hen 
genomen. Voor Harrie, die vanaf de start (44 jaar dus!) van de optocht bestuurslid/vice-
voorzitter is geweest, wordt een speciale metalen editie van onze onderscheiding gemaakt. 

• Zonder nieuwe aanwas zou onze stichting niet kunnen voortbestaan: Ilse Huilmand (de dochter 
van onze oud-presentator Guus) is een logische nieuwkomer in onze groep. 

 
Maandag 4 maart ben en blijf je in ‘de Heksenketel’ en geniet je samen met de deelnemers, het 
overweldigende publiek, de vele vrijwilligers, de sponsoren en met ons van een heerlijke 
Carnavalsmaandag in Beek-Berg en Dal.  

 
Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       Kom kijken of doe mee!! 

Graag zien wij u tijdens de 45e editie van onze Regionale 
Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 4 maart 2019 !!!!! 

 
Met Carnavaleske groet         
Stg. Rozen-Maôndag  
Beek-Berg en Dal 
www.rozenmaondag.nl 
 

 

  

(Foto: Henk Baron) 



 

 
39 

 

  



 

 
40 

 

Grutste Cavalier 2018: 
Paul Wilbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 31e Grutste Cavalier is iemand die zijn sporen  
voor de Cavalieren wel verdiend heeft. 
 
Jarenlang schreef Paul Wilbers het woordje van de Burgemeester voor de Cavalierenkrant. 
Tegenwoordig blijft hij ons als ambteloos burger verrassen met zijn geestige stukjes. Nog altijd 
kijken wij vrolijk terug op de workshop ‘Humor’ die Paul voor de Cavalieren een aantal jaren 
geleden verzorgde. 
 
Paul draagt de Carnaval altijd een warm hart toe.  Als burgemeester stond hij niet onwelwillend 
tegenover het initiatief voor een Kulturhus. Maar bovenal heeft hij een belangrijke rol gespeeld 
voor de Rozen-Maôndag. Door mee te werken aan de vergunning voor een danstent op de 
parkeerplaats bij Sous is de Rozen-Maôndag weer het hoogtepunt van de Carnaval in Beek. 
 
Paul mocht door dit alles niet ontbreken in de rij van Grutste Cavalieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts      1998 De Bouwploeg van BVC’12   2008 Wim Oosterhout     
1989 Margot van Boldrik     1999 Corrie Wentholt    2009 Janny van der Linden 
1990 Benny Willems      2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen   2010 Guus Huilmand       
1991 Antoon Wiebe      2001 Annemarie Hendriks    2011 George Felet        
1992 Bets Maas-Arts      2002 Loet van Sluis    2012 Els Damhuis-Leenders 
1993 Ben Geutjes      2003 Jan Engelen     2013 Jos Orval       
1994 Theo Maas      2004 Wim van den Hof      2014 Rozen-Maôndag Comité 
1995 Pastoor W. van Kessel     2005 Albert van Dorst    2015 Martijn van den Hogen  
1996 Theo Wiellersen     2006 Antoon Flintrop    2016 Jo van Driel        
1997 Diny Schoenmakers     2007 Albert de Witt     2017 Dory Braam 
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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 – Audicien –

