
 

Herriemonie KNA-galm 
Opgericht in “wittewijveul!?” 

 
 
Het was weer reuze spannend dit jaar met de Prinsenproclamatie. Met nog steeds drie potentiële 
kandidaten van de Herriemonie in de prinsentoto, Frans, Gijs en Huub, zouden we zo maar weer tot 
hofkapel kunnen worden gepromoveerd. Dat bleek niet het geval, maar wat ons betreft geen man 
overboord, hofkapel, dweilkapel, dakkapel, ‘what’s in a word’, als wij maar kunnen blaozen tijdens 
de Carnaval dan zijn we in ons element…….. 
 

De Herriemonie KNAgalm feliciteert Joost ten Westeneind, met 
zijn adjudanten vincent Creemers en Claas & Witt en pages 
Lotte van Benthum & Ilse van het Erve, dan ook van harte als 
nieuwe Prins van de Heksenketel. Zeker omdat ons ter ore is 
gekomen dat hij als muziekfanaat én diskjockey, naast heavy 
metal een enorm groot hart heeft voor Oberländermuziek, 
weliswaar alleen de hardcore stroming daarvan, maar toch. Het 
moet dit jaar wel helemaal goed gaan komen! Wij hopen met 
alle carnavalisten van de gemeente Berg en Dal weer een 
bruisende Carnaval tegemoet te mogen gaan.  
Als Herriemonie dragen we daar graag een steentje, wat zég 
ik, een flinke steen, aan bij. Want de Herriemonie is bij veel 
meer activiteiten betrokken dan menigeen wellicht denkt; het 
begint natuurlijk met het prinsenbal, de prinsenreceptie, het 
hekshijsen, de boerenbruiloft , de pronkzitting bij het Höfke, het 
feest op de ‘Biezenkamp’, de sleuteloverdracht in het 
gemeentehuis, het carnavalsconcert, de pronkzitting van de 
Prins, de Groesbeekse optocht, de Rozen-Maôndag, de 
(voormalige?) kroegentocht, en misschien nog wel meer, Joost 
mag ‘t weten. 

 
Vanaf de officiële aftrap, bij het hekshijsen, staan we weer met zo’n 30 muzikanten met een bruisend 
carnavalshart te trappelen om de hele Carnaval de stemming te verhogen. Bijzonder sympathiek 
van Prins Joost overigens dat hij de hele Herriemonie heeft uitgenodigd om mee te rijden op de 
prinsenwagen. Het was namelijk een vooraanstaand lid van de Herriemonie die de eerste prijs bij 
de loterij won. Omdat we met zo’n 32 personen zijn, valt er niet aan te ontkomen dat er in 2020 een 
aanhangwagen achter de prinsenwagen wordt gekoppeld. Dit om te voorkomen dat de Prins en zijn 
gevolg zelf moeten gaan lopen……. 
 
Waar we erg blij mee zijn is het feit  dat Prins Joost en zijn Cavalieren, samen met de KNA (zeg 
maar ‘de moeder van de  KNAgalm’), een carnavalsconcert gaan organiseren. Een ware opwarmer 
voor  een fantastische Carnaval 2020. We hopen dan ook dat veel carnavalisten van de partij zullen 
zijn want een echt feest bouwen; dat kun je alleen samen.  
 
De laatste 5 jaar heeft de KNAgalm veel nieuwe nummers ingestudeerd. Dit had uiteraard ook te 
maken met onze eigen Prins Bart de Blauwe, dat was een spektakel, de memoires daarvan worden 
momenteel vastgelegd in de verwachte bestseller ‘50 tinten blauw’. We spelen overigens 
 
 
 

  

De eerste prijs van de loterij op de 
receptie van Prins Joost ging naar de 
de Herriemonie KNAgalm. 



 

  



 

tegenwoordig ook bij andere Beekse evenementen, zoals 7 voor leven, Koningsdag, St. Maarten, 
en op kerstavond door het KNAgalm-zusje de ‘KNAangels’. Net zoals Prins Joost, is ook de 
Herriemonie KNAgalm dus best wel ‘anders geaard’. Wij hopen dat dit niet ongemerkt is gebleven 
en zullen de komende jaren blijven investeren in nieuwe nummers en performance.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan maar hopen dat we in de toekomst op de prinsenproclamatie wat langer mogen spelen dan 
een kwartiertje. Dat is een gedachte waar ons zuidelijk carnavalshart echt sneller van gaat kloppen. 
Net als van de wens van de Herriemonie om direct na de optocht op Rozen-Maôndag wat meer  
straatcarnaval te vieren. Daarom gaat dit jaar Herriemonie KNAgalm samen met dweilorkest 
‘Netternaost’ na afloop van de optocht een aantal carnavalskrakers samen spelen. Dat wordt met 
zo’n 70 muzikanten een flink spektakel waar we héél veel zin in hebben. Natuurlijk zullen we dan 
ook de prijsuitreiking door Prins Joost muzikaal ondersteunen. 
 
Kortom, wij hebben er weer heel veel zin in en met zo’n enthousiaste Prins wordt het wat ons betreft  
een daverend Carnaval 2020…….. Een driewerf Alaaf voor de Prins. 
 
Ben en Niekje ‘op den Berg’ (namens alle enthousiaste leden van Herriemonie KNAgalm)  
 

  

…en KNA-galm is 
betoeterd! 

 

De Prins Draaijt 
door… 

 



 

CV Mag door de Beugel 
 
  
 
Waar voor de meeste Bekenezen het  
carnavalsseizoen pas op de 11de november  
begint, begint voor de leden van Mag door 
de Beugel het seizoen al even eerder, tijdens  
het ondertussen traditionele terugkerende  
Oktoberfest. Het eerste Oktoberfest is dan bij  
de overburen in Kleve. We rijden samen met een deel van de Cavalieren naar Duitsland  voor een 
tolles biergezellige avond.  
 
Tijdens het tweede Oktoberfest in ons eigen Beek was net bekend dat onze voorzitter, Mark 
Huilmand op de prinsentotolijst stond. Toch wel bijzonder! 
 

De dag erna tijdens het ledenontbijt, waar het te 
vroeg is voor bier, dus waar wij altijd netjes aan 
de koffie en thee zitten, bekijken we hoe de 
wagen van 2019 eruit zou gaan zien.  ‘s  
Morgens in alle vroegte kwamen vele thema’s 
voor de wagen voorbij en de uiteindelijke 
winnaar werd: ‘’Beekse huizen alleen voor de 
rijken, de gewone burgers staan te kijken.’’ 
Ook werden deze ochtend de drie nieuwe 
ereleden bekend gemaakt: Benny & Christel 
Berson en Huub van den Bosch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende dag waren de Beugels alweer aanwezig in het Kulturhus om onze kersverse eigen 
Prins te mogen feliciteren. Wat een fantastisch jaar zou dit gaan worden! 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nieuwe jassen, nieuwe Prins 
Als groep verzamelden wij ons voor het 
Kulturhus om als één groep in onze nieuwe 
gesponsorde jassen te shinen. Waar in het begin 
van de prinsenproclamatie geen sprake was van 
Mark als Prins, sloeg de twijfel om 22.15 uur toe. 
Wij waren ineens drie Mag door de Beugel-leden 
kwijt. Rond 23 uur kleurde Beek ‘groen’. Onze 
voorzitter Mark was Prins der Cavalieren 
geworden! Samen met Laura en Lisan als pages 
en  Bart Huilmand en ons lid Huub als 
adjudanten. Op het  einde van de avond liepen 
we als één groep naar buiten, Mag door de 
Beugel-leden en het groen kleurende kabinet.  
 



 

Bouwen?! 
Vol energie begonnen de bouwers te klussen aan de wagen. Het kost altijd een heleboel energie en 
uren om een mooie wagen te bouwen en van de grond afaan iets geweldigs neer te zetten. Dit jaar 
mistten wij ook nog drie van onze fanatieke bouwers omdat zij in het prinselijke kabinet zaten, en 
dus begrijpelijk, vaak niet aan onze wagen konden werken. Zouden wij het dit jaar überhaupt wel 
redden om de wagen op tijd klaar te hebben? Of zouden we toch moeten kiezen voor een veel 
kleinere wagen? In de periode november tot maart hebben de dames ook weer veel werk verzet om 
onze kostuums te maken. Naast de mooie jassen en broeken voor de mannen werden er voor alle 
vrouwen jonkvrouwjurken op maat gemaakt, compleet met grote hoepel.  
 
TV Gelderland had ons gevraagd of zij ons  mochten volgen tijdens het 
bouwen van de wagen dit seizoen.  In deze reeks was ons werk aan de 
wagen  goed  te  volgen.  Ook  was  het  overduidelijk  te  zien hoe trots wij als Beugels zijn dat onze   
voorzitter  dit jaar Prins Carnaval was en hoe trots hij op ons is. Er werden diverse opnames gemaakt  

en ook het maken van de kostuums werd uitgebreid 
gefilmd. Wat een eer om met onze mooie club  
zo ‘in the picture’ te mogen staan! 
Het prinselijke bezoek aan de wagen was dit jaar dan 
ook een groot feest. De schnaps vloeide rijkelijk en het 
bier plopte op de manier, zoals alleen wij, Beugels, dit 
kunnen. Na het prinselijke bezoek werden de kratjes  
opgeruimd en werd er voor de veiligheid door de 
bouwers niet meer gebouwd.  

 
Stunt 
We hebben met elkaar prachtige grote letters gemaakt om het woord HEKSENKETEL à la 
Hollywood te maken en te plaatsen aan de rand van Beek. Helaas stond onze stunt dit jaar niet lang. 
De volgende dag lagen de letters van ‘Heksenketel’ al op de grond. Gelukkig zijn wij niet voor één 
gat te vangen en werden de letters diezelfde dag verstevigd en verplaatst naar het centrum van 
Beek bij de fontein tegenover Hotel ’t Spijker. En wat stond het daar prachtig! We zijn trots op Beek 
en Heksenketel. Laten we er elk jaar van genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met gemak onder de tafel. Hij zorgde ook voor een goede samenwerking met de kerndorpen van 
de Gemeente Berg en Dal. Dit bleek maar weer tijdens het Prinstreffen in Beek waar maar liefst 6 
Prinsen uit de regio aanwezig waren. Dat was een erg gezellige avond! 
 
 

 
 

  

 
Bus in, bus uit 
Bijna elk weekend was er wel een feestje. Soms ging 
de wekker al om 07.30 uur om vervolgens om 09.00 
uur aan het bier te zitten in Sous, wachtend op de 
bus. Nijmegen, Kranenburg en Kleve niets was ons 
te ver. De ultieme voorbereiding voor de Carnaval 
werd hiermee getroffen.  
Waar wij de afgelopen jaren niet aanwezig waren 
tijdens het Prinsentreffen en prinsenproclamaties 
zorgde Mark als Prins Heerlijck door de Beugel 
ervoor dat wij als Beugels ook welkom waren. Hij was 
de verbindende factor tussen Cavalieren en Beugels. 
Met Prins Heerlijck op de tafel dronken wij iedereen  
 



 

  



 

En dan carnavallen!  
De Carnaval begon voor onze wagen toch een weekje te vroeg, maar net op tijd waren wij er klaar 
voor. Donderdagavond liepen wij nog in onze zwembroek in Sous vanwege het thema ‘Zon, Zee, 
Sous’. Zaterdagochtend voegden wij ons, ochtendfris, toe aan de groep die stond te wachten bij het 
heks hijsen. Onze auto’s en tractor werden geparkeerd op de Rijksstraatweg om na het hijsen 
meteen naar de wagen te gaan. Die laatste dag werd er tot 19.30 uur de laatste hand gelegd aan 
de praalwagen om vervolgens om 20.00 uur in de tent te staan voor de pronkzitting. Alle Beugels 
(inclusief het kabinet) stonden op het podium de bierwals te vertonen voor hun voorzitter. Gelukkig 
waren wij vroeg aan de beurt, waardoor wij het feestje tot laat in de avond konden voortzetten.  
 

Zondag niet geheel fris én ook nog niet helemaal nuchter werd 
er met kleine oogjes verzameld voor de optocht in Duitsland. 
Eindelijk mochten de baljurken aan en konden de vrouwen als 
jonkvrouwen  naar buiten, sommigen met hun edelman aan hun 
zijde. Snel de bus in… want het regende pijpenstelen. Helaas 
kwamen we toch als verzopen katjes aan bij onze wagen. Dit 
mocht de pret niet drukken, er stonden vele kinderen en ouders 
klaar om onze mooie wagen te bewonderen. Na de optocht was 
iedereen snel omgekleed om het warme Burgerhaus in te gaan 
voor een gezellig Duits feestje.  

 
Door de storm en regen van zondagnacht had de wagen 
schade opgelopen. Deze werd ‘s morgens nog gerepareerd bij 
Manege Ebbers, waar ook gewacht werd op het bericht of de  

Rozen-Maôndag überhaupt doorgang zou vinden vanwege de krachtige windstoten. Tijdens de 
jaarlijkse tosti-lunch (aangeboden door Ebbers) kregen we het groene licht dat de optocht inderdaad 
doorging. Als eerste wagen mochten wij de optocht starten en de straten van Beek kleuren, om bij 
binnenkomst, vóór onze Prins nogmaals uit te rijden.  
Onze mooie kostuums vielen niet alleen bij de jury maar ook bij het publiek in de smaak. Voor het 
eerste jaar werd de publieksprijs uitgereikt en deze mochten wij mee naar huis nemen, net als de 
2de jury prijs. De lange koude dagen bouwen en de vele uren naaiwerk werden hiermee meer dan 
beloond. Fantastisch! 

 
Van Millingen naar Groesbeek 
Voor het eerst in jaren reed de Prins der Cavalieren tweemaal mee in 
de lichtjesoptocht. Mag door de Beugel nodigde Prins Heerlijck door 
de Beugel, zijn kabinet en de Cavalieren uit om mee te feesten op onze 
wagen in Millingen en Groesbeek. Dat vonden we geweldig. Op vrijdag 
vertrok de wagen vol verlichting naar Millingen voor een kleine, maar 
gezellige optocht met een feestje in de Kastanje, om op zaterdag voor 
de laatste keer in Groesbeek een rondje te rijden. Voor Lisan was 
Groesbeek haar laatste optreden op het podium; zij was om 
middernacht jarig en werd door een volle zaal toegezongen.  

 
Mag door de Beugel wenst Joost den Draaijer en zijn gevolg een fijne carnavalsperiode. En mag het 
Grolsch bier deze Carnaval vaak ploppen!  
 
Manon Hofmans 
namens CV Mag door de Beugel 
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