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Van de redactie 
 
Het is weer bijna zover.  Over een paar dagen start de Carnaval in Beek.  
 
Onder het motto “Ga met Carnaval lekker uit je plaat” belooft het met Prins Joost den Draaijer een 
muzikaal Carnaval te worden. Prins Joost den Draaijer wordt bijgestaan door de pages Ilse en Lotte 
en de adjudanten Claas en Vincent. 
 
Wij wensen u veel leesplezier met een Cavalierenkrant waarin u  naast een groot aantal mooie 
artikelen ook weer het hele carnavalsprogramma vindt. Naast de bekende onderdelen als de 
pronkzitting, de Rozen-Maôndag en de kindermiddag is dit jaar gelukkig ook de kroegentocht 
opnieuw in het programma opgenomen. Het is daarmee weer een oud en vertrouwd programma. 
 
De carnavalskrant zelf heeft daarentegen voor het eerst sinds jaren een andere “look”  gekregen. 
De krant ziet er niet alleen hipper uit, maar ook de inhoud heeft wat veranderingen ondergaan. De 
vrouwelijke inbreng is fors toegenomen. De redactie is uitgebreid met Ilse van het Erve, wat betekent 
dat het aantal vrouwen met 100% is toegenomen zodat de redactie bijna aan het wettelijke quotum 
voldoet. 
 
Dit uit zich ook in de nieuwe artikelen zoals een bijdrage van de vrouw van de oud-Prins en de 
introductie van damesgroep de Robijntjes. U vindt ook een artikel over de statutenwijziging van onze 
vereniging. Onze vereniging is een vereniging voor iedereen en sinds 9 oktober 2019 kan dan ook 
iedereen lid worden. 
 
Helaas zult u ook een aantal bijdragen moeten missen. Paul Wilbers is gestopt met het schrijven 
van artikelen voor onze krant. De redactie wil Paul bedanken voor alle jaren dat hij met mooie, 
humorvolle artikelen heeft bijgedragen aan onze krant. 
 
Albert de Witt is in februari 2019 overleden. De redactie mist in hem een inspirerend lid; niet alleen 
door zijn vele stukjes voor deze krant, zijn kennis van Beek in heden en verleden, maar vooral zijn 
humor en gezelligheid na onze redactievergaderingen. 
 
Namens de redactie, 
Theo Flemminks 
 

 



 



 

“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 

Van de voorzitter 
 
Zéér gewaardeerde lezers van deze onvolprezen Carnavalskrant der Cavalieren. 
Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan de drie dolle dagen in onze Heksenketel van start. 
Uiteraard mag u daarmee ook eerder beginnen want dat doen onze Cavalieren ook altijd. 
 
Dit seizoen mogen wij een Prins vanuit onze eigen Senaat begroeten, te weten Joost ten 
Westeneind, die onder zijn Prinselijke naam ‘Prins Joost den Draaijer’ de scepter over onze 
Heerlijkheid zwaait. 
 
Voor de jongeren onder u. Deze Joost den Draaijer was zo’n beetje de eerste Nederlandse 
diskjockey die op een piratenschuit, ‘Radio Veronica’ genaamd, zijn carrière begon. 
Voorwaar de enige echte Peetvader onder ’s lands diskjockeys. 
Aangezien onze eigen Joost onder zijn artiestennaam @DjAfgelast in den lande ook naam en faam 
heeft gemaakt, is dit eerbetoon aan zijn voorbeeld zeker op zijn plaats. 
Overigens zijn beiden NIET ANDERS GEAARD! 
 
Ooit heeft onze legendarische voorzitter Albert van Dorst regelmatig tijdens onze vergaderingen de 
volgende wijze woorden gesproken: 
“De beste organisatie is improvisatie.” 
 
Ondanks dat wij een gezelligheidsvereniging zijn, gaan de Cavalieren toch wat structurele 
veranderingen tegemoet.  
We gaan o.a. leden werven die wèl voor onze vereniging actief willen zijn, maar geen senator met 
de daarbij bijbehorende verplichtingen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld onze diverse commissies met 
bijbehorende activiteiten ondersteunen.  
Enkele commissies zijn o.a.: de snertcommissie, totocommissie, programmacommissie, 
wagenbouwcommissie, kindercommissie en zaalcommissie. 
En ja, er mag ook een klein beetje contributie worden voldaan. 
Ook zal er voor de start van het carnavalsseizoen een algemene jaarvergadering worden gehouden 
met o.a. ook bestuursverkiezingen. Men hoeft dus geen lid van de senaat te zijn om in ons bestuur 
te mogen dienen. Dit alles geldt niet alleen voor de narren maar ook voor de narinnen. 
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Dus ja. Ook zij kunnen in principe voor een bestuursfunctie in aanmerking komen. 
En neen, dat zal niet de eerste vrouw worden want dat was in het diepe verleden ons aller Loes 
Abels-van Driel, die haar taak als secretaris meer dan verdienstelijk vervulde. Waarvan akte! 
 
Overigens hebben zich reeds 11 vrouwelijke leden aangemeld die onder het banier van ‘De Beekse 
Robijntjes’ onze Cavalieren met raad en daad zullen bijstaan. “Ontzettend veel succes meiden!” 
Tot slot wil ik namens de Cavalieren alle adverteerders, sponsoren en degenen, die ons een warm 
financieel hart toedragen, ontzettend bedanken! Zonder hen zou het nagenoeg onmogelijk zijn een 
fantastische Carnaval in onze Heksenketel te kunnen organiseren. Hulde! 
 
Namens de Cavalieren wens ik u een gezellig, gezond en dorstloos Carnaval toe met de hoop 
daarop met menigeen het glas te mogen heffen!  
 
Driewerf alaaf, 
Voorzitter der Cavalieren 
John Reijmers 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

  



 

Van de Burgemeester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door, voor en met elkaar; dit kenmerkt Beek. Dit komt niet in de laatste plaats dankzij De Cavalieren 
en de Beekse Carnaval. De Beekse Carnaval is al jaren in de wijde omgeving een begrip. Daar 
mogen alle carnavalisten die met hart en ziel hier een bijdrage aan leveren trots op zijn. Ik wens u 
allen een Heerlijck Carnaval toe en sluit af met een historisch Beeks advies: 
 
Hedde ‘nne kaoter 
Drink dan gin waoter 
Nim melk en ouwe kaos 
Dan binde Bacchus zo de baos! 
 
 
Mark Slinkman, 
 
Burgemeester gemeente Berg en Dal 
 

  

Beste Carnavalisten, 
 
De heerlijcke heksenketel pruttelt alweer.  
Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen. Paul de 
Wijze heeft plaats gemaakt voor John Reijmers. 
Verschillende pages hebben zich laten betoveren 
tot een Beeks Robijntje. En Mark Huilmand heeft, 
via Prins Toto, zijn troon afgestaan aan Joost ten 
Westeneind alias Prins Joost den Draaijer, alias DJ 
Afgelast. Dat laatste belooft niet veel goeds. Samen 
met zijn pages Ilse en Lotte en adjudanten Claas en 
Vincent hoop ik het tegenovergestelde. 
 



 



 

  



 

  

…de was! 

 

Met Carnaval 
draaijen wij… 

 



 

De Prinsentoto 
 
“Joost Jongûh!” 
 
Met meer dan 2,200 views op Facebook mogen wij als Prinsentoto-commissie ons toch wel een 
beetje op de borst kloppen over onze ‘Koning Toto’ immitatie-video; die kwam goed uit de verf. En 
of dit de reden was voor het eindresultaat; dat weten we niet, maar met 928 uitgebrachte stemmen 
mogen wij spreken van een zeer geslaagde toto! Hartelijk dank hiervoor namens de Toto-commissie. 

 
Niemand in deze commissie is betrokken 
bij de selectie van de Prins, dus geen van 
ons wist wie het werd, maar dat Joost de 
gedoodverfde favoriet was; dat begrepen 
wij ook wel. Onze toto koningen gaven 
het in de video ook al aan: “Joost 
Jongûh!”.  Maar liefst 128 keer werd er op 
hem gestemd, goed voor 14% van alle 
stemmen, daarmee stak hij met kop en 
schouders er boven uit. Met een entree 
verkleed als Daftpunk gaf hij bij de start 
al zijn eigen draai aan het feest! Echter er 
waren meer verdachten op de lijst van dit 
jaar, we lopen de top 5 eens door. 
 

Om maar te starten met Rutger Abels, die kwam dit seizoen nieuw op de lijst binnen en met Ver(f)ve: 
hij pakte met 81 stemmen gelijk de 2e plaats.  
Frank Graauwmans gaf zich in de video uit als rapkoning toto; aan die rap skills moet nog geschaafd 
worden, maar het maakte hem volgens velen wel verdacht, blijkt uit de cijfers: met 78 stemmen op 
de 3e plaats. 
Huub van den Bosch is met zijn 2 jaar als adjudant van de Prins natuurlijk door de wol geverfd. Hij 
klimt dit jaar dan ook weer terug omhoog op de lijst: van plaats 3 in 2017, naar 8 in 2018, nu een 4e 
plaats in 2019. 
En op de 5e plek: Teun de Boer. Hij scoorde geen 180 punten maar 58. Procentueel wat minder 
dan vorig jaar, maar toch nog steeds duidelijk iemand die men in de gaten houdt. 
 
De uitslag van dit jaar staat in verf gebrand, de winnaars hebben de prijs van onze sponsoren in 
ontvangst mogen nemen.  LaVér Optiek heeft een schitterende Ray Ban zonnebril uitgereikt. 
Een heerlijke set wijnen is uitgereikt door Wijnhuis Ranke. En dankzij Daalder Kaas heeft een 
gelukkige winnaar een heerlijke kaas/borrelplank cadeau gehad.  
 
Wij Cavalieren prijzen ons gelukkig met wederom een prachtig kabinet, begeleid door onze president 
Jürgen op den Camp, met pages Lotte van Benthum en Ilse van het Erve en natuurlijk ook 2 
adjudanten: vincent Creemers en Claas de Witt. Dit allemaal aangevoerd door Prins Joost den 
Draaijer belooft het weer een mooi carnaval te worden, want dat is waar het uiteindelijk om draait, 
Alaaf! 
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