
 

Carnaval in de Biezenketel 
 
 
 
 
 
Zoals dat gaat bij verhalen over Prinsen en pages, begint ook dit sprookje met: ‘er was eens’. Er was 
eens, in het mooie pittoreske dorpje Beek, een school, ‘de Biezenkamp’. Maar eens in het jaar wordt 
deze omgetoverd tot ‘de Biezenketel’ en barst een groot feest los. Dit was afgelopen jaar niet anders.  
 
Het begon allemaal met de verkiezing van de Jeugdprins. En zoals dat gaat met een verkiezing werd 
er campagne gevoerd. Elke kandidaat mocht zichzelf presenteren en zich van zijn beste kant laten 
zien. Ditmaal kreeg de campagne een Amerikaans tintje, want er was sprake van een heuse 
‘endorsement’ van de toenmalige ‘Prins Heerlijck door de Beugel’. Vince Sengers had een mooi 
filmpje gemaakt waarin hij door de Prins letterlijk tot Jeugdprins geheven werd. De strijd leek 
beslecht, maar het is en blijft een democratie en er kon nog van alles gebeuren. (De exitpolls hebben 
er de afgelopen tijd vaak genoeg naast gezeten).  
 
Vervolgens kregen de leerlingen een stemformulier en mochten zij stemmen op de kandidaten voor 
de Jeugdprins én de pages. 
 
Toen was daar eindelijk de dag dat de Jeugdprins bekend werd gemaakt. Dit werd voorafgegaan 
door een bezoek van de Cavalieren in de verschillende klassen van de Biezenketel. Tijdens dit 
bezoek kregen de leerlingen een spoedcursus Carnaval, waarin alle facetten van de Carnaval 
besproken werden: de kleding, tradities, internationaal Carnaval en uiteraard het hossen en het 
springen! Allen werden ze klaargestoomd voor het feest dat in de middag (en de dagen daarna!) zou 
plaatsvinden. 
 
In spanning wachtte de Biezenketel op het verlossende woord. Na het lange, zenuwslopende 
wachten werd Vince verkozen tot Jeugdprins: ‘Prins Vince de Beekse Jeugdprins’. Samen met zijn 
lieftallige pages Jula en Lente hadden zij de taak om de kinderen van Beek e.o. voor te gaan in het 
feest. Een taak die hen op het lijf geschreven bleek. Met hun eigen lied kregen ze hele zalen aan 
het hossen! 
 
De Biezenketel kan spreken van een geslaagde Carnaval. Op naar een net zo spetterend feest in 
2020! 
 
 

  



 

  



 

Van de Jeugdprins 2019: 
Prins Vince 
en zijn pages Jula en Lente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onthulling op school, een uur lang in de Biezenketel gezeten, ja je moet er wat voor over hebben 
om Prins te worden. En na de onthulling een super leuke dag op school gehad. Hier werd ook voor 
de eerste keer mijn eigen prinsenlied gedraaid. 
 
Op zaterdag verzamelden we  bij Café Sous Les Eglises samen met Prins Heerlijck door de Beugel. 
Van hieruit met z'n allen naar het traditionele Hekshijsen. 's Middags was er de kindermiddag in Berg 
en Dal bij carnavalsvereniging de Berggeiten. Daarna snel naar huis om wat te eten om daarna 
opgehaald te worden door Prins Heerlijck door de Beugel met zijn pages Laura en Lisan om met het 
taxibusje naar de Pronkzitting in Beek te gaan. Het was een mooie en lange dag. 

Op zondag is er kindermiddag in Beek in de tent en 's avonds voor het eerst de Beugel Bekkies 
Disco in Sous Les Eglises. De disco avond was zeer goed geslaagd, erg gezellig en iedereen ging 
uit zijn dak op mijn prinsenlied.  

En toen was het maandag, hier keek ik met mijn pages Jula en Lente erg naar uit, Rozen-Maôndag 
in Beek om hieraan met onze eigen carnavalswagen aan de optocht deel te kunnen nemen. Maar 
o, jee het stormde die ochtend en het was niet zeker of de optocht in verband met de veiligheid door 
kon gaan. Omroep Gelderland kwam nog langs voor een interview en toen kwam het verlossende 
bericht dat de optocht door kon gaan. Wij hadden een gouden koets met paarden, het was een hele 
mooie en geweldige ervaring als Jeugdprins op de wagen door Beek te rijden.  

Dinsdagavond nog eenmaal verzamelen bij Sous Les Eglises om uiteindelijk de heks te laten zakken 
en samen met Prins Heerlijck door de Beugel de heks in brand te steken. We hebben onze witte 
handschoenen ook in het vuur gegooid en dat was het einde van de Carnaval.  

“Iedereen heel erg bedankt voor deze geweldige tijd.” 

Groetjes, 

Vince Sengers 

  

 

 

 

Wat was het leuk, gaaf en mooi om 
Jeugdprins te zijn samen met mijn super 
leuke en gezellige pages Jula en Lente. 

En een geweldige Raad van 11! , een tijd 
om nooit te vergeten. 



 

Page Jula 
 
 
 
 
 
Carnaval 2019 

 
Het vloog voorbij als een optocht op de Rozen-Maôndag... Veeeel te snel... Het was super leuk en 
ik had de tijd van mijn leven samen met De Jeugdraad, Vince en Lente, Mark, Laura en Lisan. De 
kindermiddag in Beek was heel gezellig en het Beugelbekkiesbal was ook niet te missen. Die avond 
was nieuw, maar viel meteen bij iedereen in de smaak. 

Al eerder hoorde ik dat ik page was geworden en toen sprong ik een gat in de lucht. Een week later 
was de bekendmaking op school. Een hele week mijn mond houden en zeggen “niemand mag iets 
zeggen dus ik ook niet” en toen was het moment eindelijk daar! 

Ik hoorde Vince roepen:  “mijn pages Jula en 
Lente” en toen stormden we de aula binnen en 
zag ik mijn hele klas verbaasd en lachend kijken. 
Daarna kwamen mijn vriendinnen ook nog in de 
raad, beter kon het niet worden. Maar blijkbaar 
toch wel... want met het ‘heks hijsen’ was de 
neus nog puntiger dan vorig jaar. Ik heb me 
kapot gelachen en toen in de optocht met de 
KNA naar het bord ‘Beek Bruist’. Zoiets had ik 
nooit durven dromen! 

Naar Berg en Dal, naar de kindermiddag, was ook heel gezellig. Daar gingen we SPRINGEN op het 
springkussen samen met het Jeugdkabinet. Natuurlijk op zondag de Kindermiddag in Beek met al 
die leuke optredens en niet te vergeten de schminktafel waar ze iedereen omtoverden in een leeuw 
of een bij . Het lijkt elk jaar toch weer leuker!!! 

En tijdens de carnavalsoptocht op de Rozen-Maôndag vanaf de wagen naar al die kinderen en 
volwassenen snoep gooien... Dat was super leuk om te doen! 

En toen kwam het minst leuke aan bod, maar het hoort er toch bij: de heksverbranding. Gelukkig 
was niemand helemaal nat van de tranen dankzij Lente haar zakdoekjes. 

Helaas komt aan alle leuke dingen een eind en ook aan deze fantastische tijd als Jeugdpage. 

“Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze geweldige Carnaval: Heel erg bedankt allemaal!!!! “ 
 
Groetjes van Jeugdpage Jula. 

 
 

 
 

  



 

Page Lente 
 
 
 
 
Carnaval 2019 is voor mij een Carnaval om nooit meer te vergeten. 
Want ik mocht page zijn! 
 
Na een spannende verkiezing werden Vince, Jula en ik uitgekozen als jeugdkabinet 2019. 
Meteen die vrijdagavond gingen we naar het huis van Vince om onze kleren te passen , dat was erg 
leuk! Ook kregen we belangrijke instructies zoals: blijf altijd bij je Prins, en met ons pagepakje 
mochten we geen tomatensoep of chocomelk eten/drinken. 
 
Zondag gingen we de foto’s maken voor de onderscheidingen en de posters. De foto’s waren heel 
mooi geworden. Donderdag gingen we kijken naar de wagen. In  Leuth was een grote schuur met 
allemaal carnavalswagens. Vince , Jula en ik waren er snel over uit welke wagen het werd; de wagen 
met de koets en de paarden! Nu waren we helemaal klaar voor de Carnaval! 
 
Vrijdag was het carnavalsfeest op school, en werden we stiekem uit de klas gehaald en gingen we 
ons helemaal klaarmaken voor de bekendmaking. Toen heeft het jeugdkabinet 2018 het ons 
overgedragen. Daarna waren er nog leuke optredens en werd er feest gevierd! 
Het was ook heel leuk dat we ons eigen prinsenlied hadden. 
 
Hierna was het elke dag feest! Maandag was Rozen-Maôndag en was er de optocht, dat was echt 
het hoogtepunt! Vince, Jula en ik gingen samen met de hele raad van elf op onze mooie wagen, het 
was heel leuk, we mochten snoep gooien en we zagen allemaal andere mooie wagens en optredens! 
Dinsdag was de afsluiting van de Carnaval; we gingen de heks van Beek verbranden. Het was een 
heel gezellig afscheid van de Carnaval, maar jammer dat het nu alweer voorbij is…. 
 
Groetjes van Lente        
 
 

 
 

 
  



 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert was één van de initiatiefnemers voor de heroprichting van de Cavalieren in 1985. Hij was 
jarenlang bestuurslid van de Cavalieren, maar was ook de drijvende kracht achter vele commissies. 
En waar hij niet zelf actief was in een commissie, stond de deur bij Els en Albert altijd open. Zo waren 
zij vele malen gastvrouw en gastheer voor de programmacommissie, de snoepcommissie en de 
opruimploeg. Jarenlang kwam de opruimploeg na het poetsen jenever drinken bij Albert. Daarbij 
soms de tijd vergetend, zodat zij te laat waren op de kindermiddag. 
 
Hoewel Albert beschermheer van de KNA was, waren zijn muzikale talenten beperkt. Het wekt dan 
ook nog steeds verbazing dat hij samen met Hans Groothuijse, Tinus van der Hogen en Harry 
Lensen als ‘Kloek en Moedigh’, rond 1988, 5 jaar lang hit na hit scoorde op de pronkzitting. Hiervoor 
oefenden zij elke zondagmorgen stipt om 12 uur bij Sous en voor deze optredens werd zelfs een 
acrobatiektraining bij Corrie de Witt ingehuurd. Pas als alles zuiver en soepel ging, mocht er een 
borreltje gedronken worden.  
 
Prins was hij nooit. Hij zei wel eens: “vroeger kwam het er niet van en nu ben ik te oud.” Wellicht dat 
zoon Claas ooit nog eens Prins wordt. 
 
Op deze plaats moeten wij zeker ook de bijdrage van Albert aan de Cavalierenkrant vermelden. Als 
redactielid putte hij uit zijn rijke archief om ook in deze krant het verleden levend te houden. Samen 
met Albert van Dorst zorgde hij voor menig geestig en puntig artikel. Omdat hij wars was van 
computer en email werden de artikelen altijd door dochter Maartje getypt en gecorrigeerd, voordat 
zij tot ons kwamen. Tenslotte zat hij ook nog menig ondernemer uit zijn uitgebreide portefeuille van 
zakenrelaties achter de broek om hun advertentie in onze Cavalierenkrant te plaatsen. 
 
Wij als redactieleden missen zijn sprankelende humor, mooie verhalen en altijd goede humeur 
tijdens onze vergaderingen. Hij was er bijna altijd, mede omdat Maartje zijn digitale agenda bijhield. 
Wat wij echter het meest missen is zijn eerste rondje en de gezelligheid na afloop van de 
vergaderingen.  
 
“Wij blijven elke vergadering een drankje op jou nemen en je zult er altijd een beetje bij zijn.” 
 
 
 
 

In Memoriam 
Albert de Witt 

 
 
 
 
 
 
In februari 2019 is Albert de Witt overleden. 
 
Zeg je Beek dan zeg je Albert en zeg je Albert dan 
zeg je Beek. Albert had vele interesses, zoals kunst 
literatuur en wielrennen. Albert was een man van de 
wereld, maar altijd vanuit zijn geliefde Beek. Hij was 
lid van bijna alle verenigingen, maar zeker ook een 
prominent lid van de Cavalieren. 
 
 



 

Nieuwe Senatoren: 
 

Joost Loosen 
 
Mijn naam is Joost Loosen en ik ben 18 
jaar oud. Heel mijn leven ben ik al 
woonachtig in Beek. Ik voetbal bij BVC en 
kijk graag naar de Formule 1. 
Ik ben bij de Cavalieren gekomen omdat 
het me een gezellige vereniging lijkt, 
waarvan ik graag deel wil uitmaken. Met 
Carnaval ben ik altijd bij de feesten in en 
rondom Beek te vinden. Het lijkt me leuk 
om een bijdrage te leveren aan de 
carnavalsactiviteiten. Ik zie jullie snel! 
Alaaf! 
 
 

Kimo van Dijck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waarom ik mij bij de Cavalieren heb aangesloten? 
Natuurlijk staat de gezelligheid voorop. Wat ik uit betrouwbare bron heb vernomen is 
het bij de Cavalieren altijd lachen, gieren, brullen. Ik ben een gezelligheidsmens, dus 
kan me hier prima in vinden. Ik vind de Cavalieren een supervereniging, die ervoor 
zorgt dat Carnaval in ons mooie dorp volop wordt gevierd. Ik help hier graag aan mee 
want als ik over Carnaval praat, praat ik over het mooiste feest van het jaar. Er moet 
van alles georganiseerd worden om de Carnaval te laten slagen en zolang ik weet 
hebben de Cavalieren hier nooit in gefaald. Dat er genoeg gedronken wordt spreekt mij 
ook zeer zeker aan. Al met al is er weinig negatiefs te vertellen over de Cavalieren en 
ik zal er met alle plezier aan deelnemen en er elk jaar weer samen met jullie een 
geweldige Carnaval van maken! 
 
Alaaf, alaaf, alaaf 

 
 

  

 

 

 
Ik ben Kimo van Dijck, 19 jaar jong. Ik 
woon in Beek, ben hier tevens 
opgegroeid. Ik ben dit jaar begonnen met 
de studie rechten aan de Radboud 
Universiteit, hier ben ik doordeweeks ook 
veelal mee bezig. Ik voetbal in het 
voormalig 2de van BVC, ook wel “Het 
Begint” genaamd, in dit team staat 
gezelligheid centraal. Verder vind ik het 
leuk om met vrienden een lekker biertje 
te drinken in de lokale kroeg. 
 Foto : Willie Derks 

Foto : Willie Derks 



 

Steven Schot 
 
Mijn naam is Steven Schot, ben 20 jaar oud en 
kom uit het ooooh zo mooie Beek. 
Het dorp van de kermis, wasserijspelen, 
BVC’12, Sous les Eglises, de gezelligheid en 
niet te vergeten de Carnaval!! 
 
Ik ga al van kleins af aan naar de Carnaval in 
Beek, het is elk jaar aftellen tot het grote feest 
weer gaat beginnen.  
 

 
Dit jaar kom ik bij de Cavalieren om er natuurlijk een groot feest van te maken, maar ook om een 
bijdrage te leveren aan de activiteiten die er in de planning staan.  
Ik hoop jullie snel te zien in de tent bij ons in het dorp! 

 
Ik heb er zin in!  
3 maal alaaf ! 

 
 

 

  

Foto : Willie Derks 



 

Specialisten in Lijstwerk, Ornamenten & Rozetten

Machinaal en traditioneel stucwerk

Spachtelputz
Spack-spuitwerk

Fijn schuurwerk
Sausklaar stukadoren



 

Stichting Rozen-Maôndag 
 
Op carnavalsmaandag 24 februari vanaf 14.00 uur trekt de 46e editie van de Rozen-
Maôndagoptocht door ‘de Heksenketel’. En dit jaar draai(j)en wij, samen met Prins Joost den 
Draaijer, de optocht om! 
 
Route gewijzigd: 
We hopen u als toeschouwer te mogen begroeten aan het parcours, dat niet anders is dan dat u van 
ons gewend bent. Het al bestaande parcours hebben wij alleen omgedraaid. 
 
We denken als stichting al langer na over het aanpassen van de route. Hoe houden we onze optocht 
levendig? Hoe houden we het haalbaar voor de organisatie en zijn vrijwilligers? Hoe maken we het 
nog leuker voor de toeschouwers én deelnemers? 
Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het omdraaien van de al bestaande route 
belangrijke voordelen geeft: 
- Het opstellen van de wagens gaat nu minder problemen opleveren bij het drukke kruispunt N325 
omdat de wagens opgesteld gaan worden vanaf de t-splitsing Kwartelstraat/Bongerdstraat. Vanaf 
hier stellen de wagens op richting supermarkt Nico de Witt.  
- Het ‘afvloeien’ van de deelnemers gaat op deze manier ook makkelijker: niet dwars door het dorp 
(waar geregeld wagens bleven staan), maar direct vanaf de Rijksstraatweg via o.a. de PC 
Hooftstraat. 
- Het hoogtepunt van de optocht en het met toeschouwers meest dichtbevolkte stuk ter hoogte van 
hotel ’t Spijker en café Sous les Eglises was altijd de start van de optocht. Door het draaien van de 
optocht is dit nu het moment waar je als deelnemer naar toe kan leven! De climax is nu aan het eind! 
 
Ondanks bovenstaande voordelen zal het voor u - net als voor ons - ook even wennen zijn. Maar wij 
weten zeker, gesterkt door de naam van onze eigen Beekse Prins Joost, dat wij met u een prachtige 
editie van de Rozen-Maôndag kunnen gaan beleven. 
 
Kijken…of meedoen? 
Komt u kijken? Of doet u mee? Neem voor alle informatie omtrent deelname, de gewijzigde route en 
andere belangrijke zaken omtrent de optocht eens een kijkje op www.rozenmaondag.nl of kijk op 
onze Facebookpagina (zoek op Rozen-Maôndag Optocht en volg ons!). 
 
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 
Joost den Draaijer het sluitstuk van de optocht! Hij mag deze editie van de optocht samen met zijn 
pages  Ilse en Lotte en zijn adjudanten Claas en Vincent vanaf de wagen gaan meemaken. En hij 
zorgt natuurlijk na afloop voor de prijsuitreiking! 
 
 
 

  

Foto : Willy Bos 



 

  



 

Nog even alle belangrijke informatie en wat leuke nieuwtjes op een rij… 
• Op maandag 24 februari gaat om 14.00 uur onze optocht van start! 
• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat 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. 
• 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. LET OP! Door het draaien van de 
optocht zal deze sneller gaan plaatsvinden dan u gewend bent! Blijf dus lekker hossen en 
zwieren op straat, de dweilkapellen maken hier al jarenlang sfeer! 

• De optocht heeft in 2020 weer twee presentatoren! Bonno en Teun zullen als duo de optocht 
vocaal gaan ondersteunen. 

• 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 vindt u in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen, parkeren en ziet u als eerste de foto’s. 
Zo bent u natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar; zij maken de optocht mede mogelijk. Als Carnaval 
dichterbij komt, herkent u 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 de grote luidsprekers in het dorp. 

• Onze stichting heeft voor het eerst een erelid gekregen! Eind 2019 hebben wij Harrie Meij 
(44 jaar bestuurslid en ex vice-voorzitter) een onderscheiding gegeven voor zijn inzet voor 
onze stichting. Joop de Vaal heeft aangegeven uit het bestuur van onze optocht te gaan, 
maar zal op de achtergrond nog actief blijven. 

• Onze stichting bestaat uit alleen maar vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: 
Sander Joosten (voorzitter) 
Rogier Uijen (vice-voorzitter) 
Cilvie Steehouder (secretaris) 
Marleen Heemstra (penningmeester) 

  Teun de Boer, Ilse Huilmand, Bonno Jacobs en Sammy Selbach (bestuursleden) 
 

Lijkt het u leuk om mee te helpen met de organisatie van de optocht? Meldt u bij een van ons of 
stuur een mailtje via onze website. Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       kom kijken of doe mee!! 
Graag zien wij u tijdens de 46e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 24 februari 2020 !!!!! 
 
Met carnavaleske groet,         
Stg. Rozen-Maôndag Beek-Berg en Dal          
www.rozenmaondag.nl 
 
 

  

(Foto: Henk Baron) 

http://www.rozenmaondag.nl/
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