
 

  



 

Prins Joost  
den Draaijer 
59ste Prins der Cavalieren 
 

“Ga met Carnaval lekker uit je Plaat” 
 
 
 
 
Het gonsde al jaren, en iedereen wist het natuurlijk al héél lang en met grote zekerheid: Joost wordt 
'ooit' nog eens Prins! De vraag was echter: wanneer precies? Zelf heb ik namelijk altijd gezegd dat 
ik het 'ooit' wel een keer zou willen doen, een uitspraak die het gespeculeer behoorlijk voedde. 

Bij lastige vragen maakte het niet uit of ik nu 
ontkende of juist bevestigde dat ik de volgende 
Prins zou worden. Beide antwoorden leidden tot 
twijfel bij de vraagsteller. Jarenlang kreeg ik een 
vaste plaats op de prinsentoto en werd het vakje 
bij mijn naam met grote regelmaat aangekruist. 
Ondertussen werden er al aardig wat namen 
voor mij verzonnen: 
Prins Joost de kwast, Prins stopverf, Prins Joost 
de Leut(h)er, enzovoort. 
En al die jaren speelde ik het spelletje natuurlijk 
met veel plezier mee. Tot het moment kwam dat 
'ooit' plotseling gestalte kreeg in de vorm van 
een datum  
(09-11-2019). 'Ooit' was eindelijk in aantocht!  
 
De voorbereiding: 
Er komt heel wat kijken bij het verworden tot 
Prins. Dat heb ik als adjudant van Prins Jürgen 
de Bonenteller al een beetje van dichtbij mogen 
ervaren. Het was trouwens dat bewuste seizoen 
dat ik het zeker wist: “dit wil ik ook!” Er kon 
eindelijk begonnen worden met het bedenken  

van prinselijke zaken zoals: de naam, de onthulling en de proclamatie. De naam heb ik geleend van 
Willem van Kooten (Joost den Draaijer), in een ver en grijs verleden Dj bij zeezender radio Veronica. 
Met deze naam kon ik meteen mijn liefde voor muziek en het draaien ervan voor publiek, mooi 
onderstrepen. Het bedenken en realiseren van de onthulling was het leukste om te mogen doen. Ik 
had bedacht dat het iets met muziek, show en spektakel moest worden. Ik ben al jarenlang 
bewonderaar van het mysterieuze electro pop duo Daft Punk. De twee heren zijn zelden live te 
aanschouwen en in het openbaar altijd gehuld in iconische helmen.  
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfect om mezelf als aanstaande Prins op het podium mee te vermommen. Er was echter één 
probleem, die dingen koop je namelijk niet zomaar even ergens en er zat dus maar één ding op: zelf 
maken! Het werd een knutselprojectje, waarmee ik gedurende het jaar aardig in de weer ben 
geweest. Nu had ik 'alleen' nog een lichtshow, een paar danseressen en een collega Daft Punker 
nodig! De lichtshow regelde Perfect Light en dansschool D&D zorgde voor de danseressen. Wie er 
onder die andere helm schuil ging, blijft in raadselen gehuld. Zonder de mogelijkheid om samen te 
kunnen repeteren - alles moest immers geheim blijven - is het toch een geweldige show geworden, 
waarvoor dank!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mijn helm besloeg en vanaf dat moment zag ik totaal niets meer en moest alles  op gevoel.  
 
Gelukkig waren daar de danseressen die mij, geheel volgens het script, bij de hand pakten en achter 
de Dj booth uit loodsten. 
4, 3, 2, 1, Helm af, confetti, en in de zaal hoorde ik een verse senator van postuur "Joost jonguh!" 
schreeuwen. Jürgen vroeg Mariska en Kiki zich op het podium te begeven. Ik moet eerlijk bekennen 
dat bij het zien van vreugdetranen bij Kiki, voor wie we alles al die tijd verborgen hadden moeten 
houden, ook ik een klein traantje weg moest pinken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De avond van de onthulling:  
De gehele avond werden er vele opmerkingen 
aan mijn adres gemaakt, net als voorgaande 
jaren overigens, maar nu met het grote 
verschil dat ik deze keer wèl als Prins op het 
podium zou verschijnen. Gelukkig kon ik 
mezelf gedurende de avond een beetje 
verschuilen achter de Dj booth samen met 
Huuuuuuuuub. Een vertrouwde plek, waar ik 
me net voor de onthulling vrij gemakkelijk kon 
laten verdwijnen via de zijdeur. Tijd om om te 
kleden, de helm op te zetten en gaan! ‘Do or 
die’, zoals dat zo mooi heet. Eenmaal op het 
podium gebeurde er iets waar ik absoluut geen 
rekening mee had gehouden, het vizier van  
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Het kabinet: 
Ik ben blij dat ik dit seizoen drie heel goede vrienden tot mijn kabinet mag rekenen. Allereerst Jürgen 
als president, die alles tot in de puntjes regelt. Claas en Vincent 'wie heeft de pot?' als adjudanten 
en natuurlijk mijn pages Ilse en Lotte, die met hun goodiebags elke avond omtoveren in een groot 
feest.  
 
Ik draag de Cavalieren, waar ik al 12 jaar als senator deel van uitmaak, diep in mijn hart!  
 
Rest mij nog een ding te zeggen:  
 
“Ga met Carnaval lekker uit je plaat!”  
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Van uw President 
Jürgen Op den Camp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het startschot voor het nieuwe carnavalsseizoen 2019/2020 is op zaterdag 9 november 2019 alweer 
gegeven. In een door de Beekse Heksen weer erg mooi versierde zaal werd vroeg op de avond 
afscheid genomen van Prins Heerlijck door de Beugel en zijn kabinet. Terzijde gestaan door pages 
Laura en Lisan, en adjudanten Bart en Huub, heeft Prins Heerlijck door de Beugel zich het afgelopen 
seizoen duidelijk laten zien. Op menige tafel zullen nog lang de sporen zichtbaar zijn van het dansen 
van onze Prins. Het was leuk om samen met cv Mag door de Beugel het afgelopen seizoen voorop 
te gaan in het carnavalsgedruis en ik hoop dat deze mooie vereniging nog lang in onze Heksenketel 
zal blijven bestaan. Maar de grootste vraag die avond was natuurlijk wie dit kabinet zou gaan 
opvolgen. 
 
En daar stond hij dan uiteindelijk achter zijn welbekende draaitafel te trappelen. Onder invloed van 
het prinsenpak en de mooie danseressen op het podium kwamen er nooit eerder vertoonde 
dansmoves bij onze aanstaande Prins tevoorschijn. Het werd langzaamaan duidelijk wie de nieuwe 
Prins van de Heksenketel 2019/2020 zou worden. Het moest er een keer van komen en nu is het 
dan zover: Prins Joost den Draaijer! Als “vriendje van Mariska” en vader van nu “prinses Kiki” gaat 
hij ons komend jaar voor in het feestgedruis.  
 
En toen onze kersverse Prins zijn kabinet bekend maakte, werd een ding al heel snel duidelijk. DJ 
Joost is dit seizoen afgelast, maar het feest zeker niet! Met pages Ilse en Lotte als welbekende 
feestbeesten aan zijn zijde, kan het niet anders dan dat het een groot feest wordt. En al helemaal 
nu de ervaren vrienden Vincent Creemers en Claas de Witt als adjudanten het kabinet voltooien.  
 
Als we dit jaar naast de senatoren der Cavalieren en de Garde der Beekse Heerlijckheden ook nog 
met de Beekse Robijntjes op stap mogen, dan kan ik niet anders concluderen dan dat ik er weer erg 
veel zin in heb. En ik hoop dat wij als kabinet dit seizoen vaak, samen met velen van jullie, uit onze 
plaat mogen gaan.  
 
Alaaf!!!  
 
Uw president, 
Jürgen Op den Camp 
 
 

  

“Oh ik dronk met Joost al menig glas 
Toen al wist ik dat hij anders was 
Het is het prinsenleven dat hij nu verkiest,  
boven het draaijen als hip-hop artiest 
 
Want Joost is nu Prins van Beek! 
Joost is nu Prins van Beek!  
Lekker zichzelf dat is zeker niet fake, 
Maar Joost is nu Prins van Beek.”  
 
 



 

  

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 geven de 
voorkeur aan viooltjes 

 

Bij ons geen 
singles en lp’s… 

 



 

C.V. De Cavalieren,  
Een vereniging voor iedereen  
 

 
Ongeveer één jaar geleden had de Senaat van de Cavalieren een van zijn legendarische 
vergaderingen. Op zo’n vergadering worden veel agendapunten besproken. Uiteraard met gepaste 
humor en een glas van het een of ander. “We zijn immers een carnavalsvereniging” is een veel 
gehoord gezegde. 
 
Een van de punten die aan bod kwam, ging over de structuur binnen de vereniging. Hoezo structuur? 
“We zijn immers een carnavalsvereniging” riepen verschillenden in koor. Maar toch was een deel 
van de Senaat het erover eens dat zaken wel iets strakker weggezet mochten worden. Daarbij kwam 
de vraag: “waar willen wij heen met de vereniging?” Ondergetekenden kregen de schone taak om 
hierover na te denken. En dat deden ze. 
 
De eerste vraag die zij zichzelf stelden: “Wat voor een vereniging willen wij zijn?” 
Antwoord: “Een vereniging voor iedereen.” 
 
De gemiddelde Beekenees kijkt op verschillende manieren naar onze vereniging: 

- Een groep mannen die alleen maar bier drinkt. 
- De plaatselijke begrafenisondernemer die een keer per jaar een groepsfoto van de 

Cavalieren in hun zwarte pak maakt vóór de kerk. 
- Een groep mannen die elk jaar, geleid door een Prins Carnaval, de Carnaval in Beek 

organiseert en van elk feestje een feest wil maken.  
 
Het derde antwoord komt het dichtst bij onze kernwaarden. Echter wij vonden het jammer dat onze 
vereniging zich beperkte tot alleen het mannelijke geslacht. Vrouwen konden natuurlijk ook voor 11 
euro een lidmaatschapskaartje kopen, net zoals mannen die liever niet met een steek op lopen.  
 
Hoe mooi zou het zijn, wanneer iedereen lid zou kunnen worden van een vereniging! Echt lid met 
een stem. Het carnavalsfeest wat wij namelijk organiseren is niet alleen voor de vereniging maar 
voor het hele dorp.  
 
Tijdens het bedenken van een nieuwe structuur is er een groep dames opgestaan die zich graag 
zou willen aansluiten bij de Cavalieren. ‘De Robijntjes’ hebben hun plannen gepresenteerd en de 
Senaat was blij met deze nieuwe aanwas van enthousiaste meiden. 
 
 

  



 

 

  

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



 

In een bijzondere Senaatsvergadering van 9 oktober 2019 werd een Huishoudelijk Reglement 
aangenomen om het begin van een nieuwe structuur te maken. Het voorstel werd door een grote 
meerderheid aangenomen. Hierdoor konden de Robijntjes zich direct aansluiten bij onze 
vereniging en vanaf nu kan iedereen lid worden van de vereniging.  
 
Wilt u lid worden? Mooi! En zoja, wat houdt het lidmaatschap in?  

- Je bent lid van C.V. de Cavalieren en je krijgt een bijpassende onderscheiding. 
- Een keer per jaar word je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Op deze 

vergadering kan je als lid meepraten over de vereniging en heb je bij een stemming, 
stemrecht. Deze vergadering willen wij afsluiten met een gezellig feest. 

- Je kunt je ook aanmelden bij een van de commissies binnen de vereniging. Van 
kindercarnaval tot wagenbouw. 

- Het lidmaatschap kost 22 euro per jaar.  
 
Alle huidige donateurs die 11 euro per jaar overmaken worden benaderd om lid te worden van de 
vereniging. Het donateurschap zal ook onveranderd blijven bestaan. 
 
Heeft u altijd gewacht op een moment om lid te worden, of wilt u ons financieel extra steunen met 
een lidmaatschap, mail dan onze secretaris: cavalierenbeek@gmail.com. 
 
 
Namens de Senaat van de Cavalieren, 
 
Bart van den Bosch en Jürgen Op den Camp 
 
 

  



 

  



 

Even voorstellen: 
De Robijntjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste carnavalisten, 
 
Afgelopen voorjaar was het dan eindelijk zover. Na veel (gezellige) vergaderingen waren daar De 
Beekse Robijntjes! We zijn een onderdeel van de Cavalieren, dat is opgericht door vier Beekse 
meiden (Cilvie, Ilse, Lotte en Sammy). Wij merkten na ons pageschap dat met name vrouwen zich 
nog niet genoeg konden aansluiten bij- en inzetten voor het Beekse Carnaval. Daar wilden we graag 
verandering in brengen en zo kregen we, na een bijeenkomst met het bestuur van de Cavalieren, 
groen licht. 
 
Met ons enthousiasme, de creatieve ideeën en natuurlijk de liefde voor het carnavalsfeest hopen wij 
de Cavalieren te verrijken. Binnen de Robijntjes zijn we allemaal aangesloten bij verschillende 
commissies, bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren of een optreden te verzorgen. En we hebben 
natuurlijk een eigen bestuur.  
 
We gaan nu al een tijdje samen met de senatoren en het kabinet op pad en dat is iedere keer weer 
hartstikke gezellig. Dit jaar zul je steeds vaker van ons gaan horen, dus hou onze (social media-) 
kanalen goed in de gaten! 
 
Lijkt het je leuk om je aan te sluiten? Wie lid, donateur of sponsor wil worden, kan contact opnemen 
met onze voorzitter Cilvie Steehouder.  
 
Wij wensen iedereen alvast een fantastisch carnavalsfeest.  
Proost!! 
 
Liefs, 
De Beekse Robijntjes 
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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 


