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Carnaval in Angeren!
In 1968 is een kleine groep mannen uit Angeren 
begonnen om in Angeren carnaval te gaan vieren. Er 
werd een vereniging opgericht die de naam “A.K.G. de 
Narrenpoel” kreeg. We zijn nu 44 jaar verder en het 
carnaval is niet meer uit onze gemeenschap weg te 
denken.

Wat te denken van onze prinsenavonden, de pronk-
zittingen en niet te vergeten onze optochten waar 
duizenden mensen naar komen kijken. Niet voor niets 
hebben we de mooiste optocht uit de omgeving. Dan 
zijn er bijvoorbeeld ook nog de kinderpronkzitting en 
het bezoek aan de jongste en oudste inwoner. 

Al met al mogen we als inwoner van Angeren dan ook 
terecht trots zijn op deze vereniging. Dat hebben we niet alleen met de leden 
van de vereniging gefikst, maar samen met jullie als gemeenschap. 

Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn medebestuursleden, 
raad van elf, prins en prinses, senaat, dansgarde en alle medewerk(st)ers van 
harte te feliciteren met het 44-jarige jubileum. Ook wil ik de inwoners van 
Angeren van harte feliciteren met zo’n actieve groep mensen.

Voorts wil ik de adverteerders bedanken die het mogelijk hebben gemaakt 
om dit jubileumboekje uit te brengen.

Rest mij nog om u allen uit te nodigen op onze jubi-
leumreceptie op zondag 18 november 2012 in het 
Kulturhus te Angeren. Vanzelfsprekend is iedereen ook 
van harte welkom op onze andere avonden. 

Ik wens iedereen veel carnavalsplezier en ik hoop dat 
A.K.G. de Narrenpoel tot in lengte van dagen dezelfde 
sociale rol mag vervullen als de afgelopen 44 jaar.

Angeren alaaf!

Rook Overweel
Voorzitter
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Felicitatie Lingewaard 
 
Dit jaar bestaat carnavalsvereniging De Narrenpoel 44 jaar en dat willen 
de echte carnavalisten niet ongemerkt voorbij laten gaan. En terecht, want 
carnavalsvereniging De Narrenpoel heeft in alle jaren van hun bestaan steeds 
op een hele goede wijze invulling weten te geven aan het carnaval. Jarenlang 
hebben zij hun residentie gehad in zaal Poelzicht en vieren nu voor het eerst 
een jubileum in het vernieuwde Kulturhus.

Voor een hechte leefgemeenschap als Angeren is carnaval een belangrijk 
feest. En dat merk je ook. Veel dorpsbewoners zijn al lange tijd voor het  
feitelijke carnaval druk met het bouwen van wagens, want zeg nu zelf de  
carnavalsoptocht is al decennia lang een van de mooiste carnavalsoptochten 
uit de regio. Belangrijk voor De Narrenpoel zijn ook The Stars die al ruim 40 
jaar het carnaval weet op te waarderen met hun prachtige kostuums en  
dansen. Een ware lust voor het oog. 

Rond elk jubileum verrast de Narrenpoel de bewoners van Angeren met een 
blijvend geschenk zoals Het Keutje en de bankjes. Het zou mij niet verbazen 
wanneer ook dit jaar de Narrenpoel met iets bijzonders komt. Met recht 
draagt de hele Angerense bevolking De Narrenpoel een warm hart toe.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat het een geweldig jubileumjaar gaat 
worden. De openingszitting en de receptie zijn goede opwarmers voor de 
grootse jubileumpronk die komen gaat op 26 ja-
nuari 2013. Die mag u als inwoner van Angeren 
beslist niet missen.

44 jaar Narrenpoel is een mijlpaal in het bestaan 
van carnavalsvereniging De Narrenpoel waar het 
gemeentebestuur van Lingewaard u van harte 
mee feliciteert. 

Ik wens alle inwoners uit Angeren dan ook een 
fantastisch carnavalsseizoen toe en ik hoop dat 
het een jubileumjaar mag worden waar nog lang 
met veel plezier op kan worden terug gekeken.

Angeren Alaaf

Steven de Vreeze
Waarnemend burgemeester van Lingewaard
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We zien u graag in een van onze vestigingen!

Coop Huissen
Gochsestraat 3
6851 JD Huissen
026-3250755

Coop Angeren
Iepenstraat 2
6687 AA Angeren 
026-3250737

www.cooplamers.nl

Online Boodschappen Bestellen
www.boodschappennet.nl
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Op naar de 55 jaar!
Na dit seizoen kan A.K.G. de Narrenpoel terugblikken 
op 44 jaar carnaval in ons Keujesgat.

Carnaval, ofwel het feest van vermomming, leut en 
gein is in ons dorp niet meer weg te denken. Op naar 
de 55 jaar dus. Mede daarom zijn wij als vereniging zo 
blij dat onze oproepen tot verjonging bij de Raad van 
Elf effect hebben gehad. We hebben nu een Raad op 
de bühne zitten met een jeugdig elan en daar zijn we 
heel trots op. Met deze mensen kunnen we weer jaren 
vooruit.

Mensen laten we dit zo houden en samen bouwen aan 
de toekomst voor onze A.K.G. de Narrenpoel.

Tot slot wil ik de vereniging feliciteren met dit heuglijk 
feit en wens iedereen die carnaval een warm hart 
toedraagt een geweldig jubileumjaar toe en nog vele 
jaren daarna.

3 x Alaaf en Proost

Herman Claassen
Erevoorzitter AKG de Narrenpoel

We zien u graag in een van onze vestigingen!

Coop Huissen
Gochsestraat 3
6851 JD Huissen
026-3250755

Coop Angeren
Iepenstraat 2
6687 AA Angeren 
026-3250737

www.cooplamers.nl

Online Boodschappen Bestellen
www.boodschappennet.nl
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5e President in 44 jaor
Beste carnavaliste’ uut ‘t Keujesgat,
We bestaon alwer 44 jaor, da’s natuurlijk ‘n mooie 
reje’ um ‘n feesje te bouwe’. En zoas gullie 
carnavaliste’ wete’, zien wij daor bes’ wel goed 
ien. Da’ gaon we dan ôk zeker mè zien alle’ doen! 
Buute’ de dolle dage’ en ‘t prinsebal um, houwe’ 
we ‘n gezellige receptie waor we ‘t 44-jaorig  
bestaon van A.K.G. de Narrenpoel viere’. Ik heb 
hier erg veul zin ien en ik hoop gullie ôk! 

Ien mien tiende jaor as lid van de vereniging, 
bun ik now vur ‘t vierde jaor president. Na da’k 
ers’ ‘n aontal jaor as lid ien de raod van 11 moch’ 
aontreeje’ wier ik dûr de toenmaolige Prins Johan 
gekoze’ tot adjudant. En ‘n jaor laoter wier ik d’n 
opvolger van Mart Arends. En dit is ôk zeker nie’ mien laotste jaor. Mè zo’n 
geweldige groep en keer op keer ‘n fantastisch prinsenpaor is ‘t geweldig  
vertoeve’ ien ‘t Keujesgat. ‘Tt blief jaor ien jaor uut ‘n grote eer um president 
ien dit mooie durpke te meuge’ zien.

Ik wil Prins Geert mè zien Prinses Monique heul veul schik toewinse’ ien hun 
laotste carnavalsjaor as prinsepaor. We gaon d’r same’ wer ‘n geweldig jaor 
van make’. Ik wil di’ stukske verder kort en krachtig houwe’, mar ik hôp da’ de 
feestaovonde’ lang en gezellig worre’. We zien mekaor allemaol mè ‘t 
prinsebal ien ‘t Durpshuus. 

3 maol alaaf, 

President AKG de Narrenpoel,
Bryan Schmidt
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Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken
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Historie A.K.G. 1968 -2012
Begin 1968 kwamen enkele 
personen op het idee om ook 
in Angeren een carnavals-
vereniging op te richten. Deze 
groep initiatiefnemers bestond 
uit Henk Mom, Henk van Bon, 
Theo Scholten, Jo Pruyn, 
Wim Scheperkamp, Piet 
Janssen, Anton Pruyn en Henk 
Molthoff.

Er werd contact gelegd met c.v. 
De Malle Burgers uit Arnhem 
Zuid om ons licht op te steken over het reilen en zeilen van een carnavals-
vereniging. Op 18 april 1968 werd er een contactavond georganiseerd in zaal 
Poelzicht in de vorm van een pronkzitting met alles erop en eraan, geheel 
verzorgd door de Malle Burgers. Deze avond werd goed bezocht en meerdere 
mensen liepen warm voor het carnaval en meldden zich aan voor de Raad 
van Elf. Nu moest er nog een naam komen voor de nieuwe carnavalsvereni-
ging. Na diverse suggesties werd uiteindelijk de door Jo Pruyn bedachte naam 
“Carnavalsvereniging de Narrenpoel” gekozen, wat later veranderd werd in 
Angerens Karnavalsgezelschap “De Narrenpoel”. Op 16 november 1968 werd 
in tegenwoordigheid van burgemeester Jhr. van Nispen tot Pannerden de 
kersverse Narrenpoel plechtig geïnstalleerd door c.v. De Malle Burgers. De 
allereerste Raad van Elf bestond uit: Henk van Bon, Wim Scheperkamp, Ben 
Beurs, Piet Janssen, Frits de Vries, Gerrit ten Westenend, Anton Pruyn, Tonnie 
Hofs, Henk Peters, Wim Huisman, Theo Scholten en president Bertus Peters. 

Hofmaarschalk was Henk Molthoff, Jo Pruyn werd  
ere-senator. c.v. De Narrenpoel was een feit.

Op 11 Januari 1969 deed de eerste prins van  
Angeren zijn intrede in de persoon van Wim Huisman, 
begeleid door Corry Janssen als prinses, als prins  
Willem d’n Erste twee jaar de scepter zou zwaaien 
over het Angerense Narrenrijk onder het motto: “Leut 
en lol in ieders bol”. Hierna volgden nog vele prinsen, 
wier namen elders in dit boekje vermeld staan. Het 
carnaval in Angeren groeide langzaam maar zeker. 
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Na eerst de kat uit de boom te 
hebben gekeken, kwamen er 
steeds meer nieuwsgierigen, 
die na verloop van tijd rasechte 
carnavalisten zijn geworden. In 
1970 zag de Prinsengarde  
(tegenwoordig The Dancing 
Stars genaamd) het levenslicht. 
Deze meiden werden bijeen 
gezocht door Corry Janssen en 
onder leiding van trainster Ingrid Bodde uit Arnhem boekten ze al grote  
successen op de diverse toernooien. Een jaar later werd ook de Minigarde 
toegevoegd. Het frühsjoppen werd ook steeds drukker, zeker toen er een 
keuje aan ‘t spit bij kwam (met dank aan Henk Janssen en Frits de Vries). 

Helaas liep het frühsjoppen later 
steeds verder terug en zijn we 
hiermee gestopt. Door het keuje 
aan ’t spit en aan het aroma dat 
meestal boven Angeren hing, werd 
besloten om Angeren tijdens de 
carnavalsdagen om te dopen in 
Keujesgat. De toenmalige burge-
meester van Nispen was het hier 
evenwel niet mee eens en heeft 
herhaalde malen verzocht om gat 
te veranderen in burcht. 

Maar zoals wij ons niet bemoeien met gemeentelijke zaken, zo vonden wij 
dat dit ook omgekeerd het geval moest zijn en dus bleef en blijft Angeren tot 
het einde der tijden ons “KEUJESGAT”. Ter gelegenheid van 11 jaar carnaval 
in Angeren werd op 16 februari 1980 het standbeeld “t Keutje”, gesponsord 
door de Angerense ondernemers, 
onthuld door beide Angerense 
carnavalsverenigingen A.K.G. de 
Narrenpoel en c.v. de Deurdouwers. 
Ook de jeugd van Angeren kwam 
aan bod: Op 20 Februari 1982 werd 
de eerste jeugdprins in de persoon 
van Peter Peters onder de naam  
Peter de Eerste geïnstalleerd. Een 
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leuk detail is dat hij ook de eerste 
jonggeborene was die in 1969 be-
zocht werd door prins Willem d’n 
Erste en prinses Corry met gevolg. 

De Narrenpoel heeft lang geijverd 
voor een sleuteloverdracht aan 
de Gemeenteprins en eindelijk in 
1980 werd door burgemeester van 
Nispen aan alle dorpsprinsen een 
sleutel uitgereikt waarbij prins Joop uut de Smidse (Joop Meijer) de eerste 
Gemeenteprins werd. De opvolger van Jhr. van Nispen, burgemeester  
Bergamin, vond echter dat er maar één gemeente-sleutel was en er werd 
voortaan op toerbeurt maar één sleutel uitgereikt. Prins Hans van de  
Mustang (Hans Leijser) mocht als eerste deze eer te beurt vallen. Dat  
burgemeester Bergamin wel carnavalsminded was bleek wel uit het feit om 

bij deze gelegenheid samen 
met zijn echtgenote te  
verschijnen in boerenkiel en 
op klompen. Dit was voor 
president Bertus Peters de 
aanleiding om het burgemees-
tersechtpaar de namen “Hent 
en Miet” te geven. Deze namen 
zijn ze tot op heden blijven 
houden. Na de gemeentelijke 
herindeling kwamen Gendt en 
Huissen er ook bij en  
hebben alle kernen een eigen 

sleutel. De sleuteloverdracht wordt op toerbeurt georganiseerd door de 
carnavalsverenigingen van de gemeente Lingewaard in samenwerking met 
de gemeente en is uitgegroeid tot een grote en zeer gezel-
lige carnavalshappening met 10 verenigingen. Tijdens dit 
festijn wordt door de burgemeester ook de gemeentelijke 
carnavalsonderscheiding “De Orde van de Vlinder” uitgereikt 
aan die personen die zich bijzonder ingezet hebben voor het 
carnaval. De komende sleuteloverdracht op 9 februari 2013 
zal door A.K.G. de Narrenpoel worden  georganiseerd in het 
Dorpshuis te Angeren. 
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Als we terugkijken op de afgelopen 44 jaar mogen we trots 
zijn op wat we bereikt hebben, trots op onze schitterende 
optocht, trots op onze dansgardes die meedraaien in de  
Nederlandse top en zelfs deelgenomen hebben aan de  
Europese kampioenschappen. Laura van Gelder mocht zich 
zelfs tweemaal Nederlands kampioene show solodanseres 
noemen, geen geringe prestatie. 

We kijken niet alleen met trots terug, maar ook met dank-
baarheid. Dankbaarheid aan al die leden en oud- leden die 
zich de afgelopen 44 jaar hebben ingezet om de Narrenpoel 
te maken tot een niet meer weg te denken gezelschap in 
ons mooie Keujesgat. Dankbaarheid ook aan de Angerense 
gemeenschap voor de betrokkenheid en steun aan het carnavalsgebeuren in 
Angeren, want zonder steun van de gemeenschap kan geen enkele vereniging 
overleven.

Nogmaals Dank, Dank, Dank. Laten we hopen dat er ook in de toekomst  
mensen en vooral jongeren, het carnavalsvuur warm houden zodat de  
Narrenpoel nog menig jubileum mag vieren.

KEUJESGAT ALAAF! ALAAF! ALAAF!  
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Prinsenpaar  Geert en Monique Alofs
Adjudant  Johan Wagener
Bestuur   Rook Overweel (voorzitter), Wim Huisman (secretaris), 
   Johan Wagener (penningmeester), Jeroen Krauts, 
   Marcel Molthoff, Rob Evers en Geert Alofs
Erevoorzitter  Herman Claassen
President  Bryan Schmidt    
Raadsleden  Frenk Arts, Rob Evers, Johan van Gelder, Dennis Hendriks, 
   Rik Hoedemaker, Wim Huisman, Jan Knipping, Jeroen Krauts, 
   Jan Kuster, Joop Meijer, Marcel Molthoff,  John Peters, 
   Ab Vermeulen en Lennard Wezendonk      
Hofschenker  Patrick Scholten
Ceremoniemeester Hans Puntman
Medewerkers  Erik Arends, Frank van Bon, Wilco Huisman, Jan Molthoff,  
   Frank Polman, Willy Smits, Corry Janssen, Patrick Vermaas, 
   Jochem Vermeulen en Cor Zwartkruis
@pestaartjes  Wendy Goris, Jeroen Krauts, Tom Loeters, Marcel Molthoff en  
   Lennard Wezendonk

A.K.G. de Narrenpoel
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Trainsters:  Laura van Gelder, Milou Hoogveld, Vivian Bruinsma
Begeleidsters: Dinie van Gelder en Mariska Wagener

Little Stars
Fleur Holleman, Lize Janssen, Fae de Krosse, Emma Kuster, Mila Maters, Kim Molthoff, 
Loes Overweel, Michelle Peters, Mieke Polman, Sophie Reijmers, Fien Scholten, 
Joy Scholten, Sam Scholten, Eline Schouten en Marlijn Schuring  

Twinkle Stars
Fiori Burgers, Lieke Gerritsen, Pam Helsen, Marleen Hendriks, Silke Hermsen, 
Puck van den Heuvel, Ann de Krosse, Chrissy Menting, Nikki Schonenveld,  
Charlotte Schuring, Sophie Schuring, Esmay van Sommeren, Britt Stoffels,  
Robin Stoffels, Emmely Wagener en Ilse Witjes

Dancing Stars
Vivian Bruinsma, Lianda Buurman, Melissa van Dam, Laura van Gelder, Fleur Hermsen, 
Leonie Hogenkamp, Milou Hoogveld, Chantal Kregting, Romy Maters, José Rikken,  
Julia van Meekeren, Melanie Peters, Shirley Peters, Maureen Witjes en  
Xandrine Zuidema

The Stars
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Prinsengalerij



Molenstraat 6
6687 AN Angeren

Tel. 026 325 07 33
Mob. 06 53 64 8561 

www.herbergdeploeg.nl
22          Keuje.



AKG’s Presidenten in 44 jaar



Uut de Ouwe Doos...
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Dé optocht
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Prins Theo de Dakzwabber 
en Prinses Geraldine

2002 - 2004

Niet op het dak, maar uit het dak
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Prins Patrick de Mehlmuts 
en Prinses Jessica

Beste A.K.G. de Narrenpoel, carnavallis-
ten en inwoners van het Keujesgat,

Toen aan ons - als voormalig prinsenpaar 
-  gevraagd werd een stukje te schijven 
voor in het jubileumboekje van A.K.G. de 
Narrenpoel gingen we samen herinnerin-
gen ophalen. We bedachten ons gelijk dat 
het alweer een aantal jaren geleden is, 
dat we prinsenpaar waren. En wat  
hebben we 2 geweldige jaren gehad. En 
wat was iedereen verrast, toen wij uit de 
oven kwamen;  vooral onze beide ouders. 
Het is echt bijzonder om als prinsenpaar 
de carnavalsdagen te vieren. Maar ook 
de pronkzitting, taarten bakken, sleutel-
overdracht en alle andere activiteiten 
waren bijzonder. We hebben versteld 
gestaan van alles wat Angeren voor ons 

deed tijdens de pronkzitting en optocht. Je kunt niet vertellen hoe dat is. Dus 
aan iedereen die gevraagd wordt om prinsenpaar te worden: “zeg ja” en laat 
deze geweldige beleving niet aan je voorbij gaan. Het is een grote eer als ze 
je komen vragen!! Ook hebben we zelf in de keuzecommissie gezeten van de 
huidige prins. Het is moeilijk je mond te houden als je zelf prinsenpaar wordt, 
maar als Angeren weet dat je in de keuzecommissie zit is het nog veel moei-
lijker, want wat zijn mensen nieuwsgierig. Toch is het allemaal ontzettend 
leuk. We willen vanaf deze plek Prins Geert en Prinses Monique een geweldig 
jubileumjaar wensen, geniet van jullie derde jaar als prinsenpaar! Natuurlijk is 
dit alles niet mogelijk zonder A.K.G. de Narrenpoel. 
Wij willen de vereniging op deze plaats feliciteren met het 44 jarig bestaan. 
Wij wensen jullie veel succes toe de komende jaren, om het carnaval in het 
Keujesgat levend te houden.

3 maal Alaaf, 
ex Prins Patrick de Mehlmuts en Prinses Jessica

2004-2006

Samen bakken we d’r wat van
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We maken er met z’n allen een loeigoed carnaval van

Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99 

Tel 06 291 309 10
p.oosterink@planet.nl

www.agrotechniekoosterink.nl

rood pms 186
grijs pms 432 lettertype: Futura  heavy
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Prins Berry uut ‘t Koeienest 
en Prinses Rebecca

2006-2008

We maken er met z’n allen een loeigoed carnaval van
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Heteren - Weerbroek 28a
telefoon 026 - 472 21 07 

Heteren - Weerbroek 28a
telefoon 026 - 472 21 07 

Heteren - Weerbroek 28a
telefoon 026 - 472 21 07 
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Heteren - Weerbroek 28a
telefoon 026 - 472 21 07 

Heteren - Weerbroek 28a
telefoon 026 - 472 21 07 

Prins Johan de Fuscalist 
en Prinses Mariska

Voor het tijdperk van het Bloemenrijk 
regeerden wij als Prins Johan de 
Fuscalist en Prinses Mariska over het 
Keujesgat. Ons motto was “Schik moj’ je 
eiges make’!”  

En wat hebben we een schik gehad. Dat 
kwam niet alleen door zelf schik te 
maken, maar door samen met alle 
geweldige mensen die carnaval vieren in 
het Keujesgat, feest te vieren. Geweldig. 

Natuurlijk hebben we ook geweldige 
momenten buiten het Keujesgat mee-
gemaakt, maar de basis van ons carnaval 
ligt in het Keujesgat. Wij feliciteren 
AKG de Narrenpoel van harte met hun 
44-jarig jubileum. We hopen dat carnaval 
in het Keujesgat niet verloren gaat en dat 
AKG de Narrenpoel onderweg is naar het 
volgende jubileum.

3 x Alaaf
Johan & Mariska

2008-2010

Schik moj’ je eiges make’
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Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 



Prins Geert van ‘t Bloemenrijk 
en Prinses Monique

44 jaar AKG de Narrenpoel is een bijzon-
dere mijlpaal voor het Keujesgat. Niets 
wordt dan ook door de Narrenpoel aan 
het toeval overgelaten om van dit jubileum 
een onvergetelijk evenement te maken. 
Wij vinden het dan ook een eer om als 
Prinsenpaar dit jubileum mee te mogen 
maken. Wij zullen er zeker van gaan  
genieten.

AKG de Narrenpoel, ooit begonnen als 
een groep vrienden die door dik en dun 
gingen. Plezier en vrolijkheid stonden 
voorop en dit is tot op heden zo gebleven. 
Echter de maatschappij verandert en als 
vereniging moet je daar op inspelen. Dus 
kom bij de raad, zodat het stokje steeds 
weer wordt overgedragen aan de volgende 
generaties. Als ons dat lukt, zal de Narren-
poel nog een lang bestaan gegarandeerd 
zijn.

Een woord van dank aan alle groepen, individuen en paren; zowel groot als 
klein, die er voor zorgen dat het Keujesgat al 44 jaar een geweldig mooie op-
tocht heeft die in heel Lingewaard bekend staat. Vriendschap, saamhorigheid 
en met z’n allen schik maken zijn de pijlers van de optocht. Wij zijn er super 
trots op! GA ZO DOOR...

Als Prinsenpaar willen wij AKG de Narrenpoel van harte feliciteren met hun 4 
x 11-jarig jubileum en hen voor de toekomst nog heel veel succes toewensen.

Hoogachtend,
Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Geert van ’t Bloemenrijk 
en Prinses Monique

2010 - heden

Wij haole’ alles uut de kas

Jubileumboekje       35



36          
Keuje.

Uut de Ouwe Doos...
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Pronkzittingen



38          Keuje.
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Jeugd Prinsengalerij
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Jeugdcarnaval



Herberg De Hoeve
Hoeve 31 6851 ER Huissen 026-3250760

www.herbergdehoeve.nl

Een ambiance waar de tijd geen haast heeft. 
Herberg de Hoeve in Huissen biedt al eeuwen onderdak aan 

iedereen die iets te vieren heeft. Bruiloften, feesten, 
recepties en zakelijke bijeenkomsten krijgen extra kleur door 

de aangename ambiance waar de tijd geen haast heeft. 
Wanneer u De Hoeve binnenwandelt zult u verbaasd zijn over 

de prachtige entourage.

EELLKK  FFEEEESSTT  EEEENN  FFEEEESSTT  

VVoooorr  bbrruuiilloofftteenn  ,,  ppaarrttiijjeenn,,  vveerrjjaaaarrddaaggeenn,,  bbrruunncchheess,,  ddiinneerrss,,  vveerrggaaddeerriinnggeenn  eennzz  

IINN::              **  DDee  DDeeeell  

  **  DDee  GGeellaaggkkaammeerr  

**  DDee  OOppkkaammeerr  

Kerst in Herberg de Hoeve

1ste kerstdag
Kerstbrunch  tijd: 12.00 - 15.00 uur

Kerstbuffet    tijd:  18.00 - 22.00 uur
 

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw salades.

44         Keuje.
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Dansgardes



46          Keuje.



Programma A.K.G. 
de Narrenpoel 

2012 -2013
Zaterdag 10 november 2012   Openingsavond

20:11 uur
Dorpshuis Angeren

Zondag 18 november  Brunch voor genodigden
11.30 – 13.30 uur

 Receptie
14.00 – 17.00 uur

Buffet voor leden 
17.00 – 19.00 uur

Dorpshuis Angeren

 
Zaterdag 26 januari Pronkzitting

20:11 uur
Dorpshuis Angeren

Zaterdag 9 februari  Sleuteloverdracht
11:11 uur

Dorpshuis Angeren

Zaterdag 9 februari  Bouwersbal
20:11 uur

Dorpshuis Angeren

Zondag 10 februari  Keujesgatse Optocht
13:30 uur

Dorpshuis Angeren

Maandag 11 februari  Geen programma 
in Angeren

Dinsdag 12 februari Bezoek oudste jongste 
inwoner Angeren

14.30 uur tot 16.30 uur

Afsluiting seizoen 
Aanvang 20.11 uur
Dorpshuis Angeren

Colofon
Keuje. is een extra uitgave ter 
ere van het 44 jarige jubilieum  
van “A.K.G. de Narrenpoel” uit 
Angeren. 

Samenstelling van de redactie:
Wim Huisman
Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman

E-mail: redactiekeuje@gmail.com

Drukwerk: Inktvis Media 
Fotografie: Henk Sluiter
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Bedankt!
Wat is een carnavals 
vereniging zonder 
vrijwilligers? Daarom 
bedanken we nogmaals alle 
vrijwillers en medewerkers 
van de afgelopen 44 jaar! 
Zonder hen was A.K.G. de 
Narrenpoel geen 44 
geworden! 



Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN

026 - 7113817
info@inktvismedia.nl
www.inktvismedia.nl

Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl
www.inktvismedia.nl

Bij Inktvis Media kunt u terecht voor:

Al uw drukwerk  zoals: flyers, brochures, visitekaartjes, posters, briefpapier, promotie en 
kleding
Al uw sign producten zoals: grootformaat drukwerk, zeildoeken, spandoeken, 
reclameborden, roll-up banners.
Al uw grafisch vormgeving  zoals: logo’s, huisstijlen, posters, brochures, boeken, trouw- 
en geboortekaartjes.

In februari zal ‘t Keuje weer 
verschijnen. Hiervoor 
kunnen nu al teksten, foto’s 
en advertenties ingestuurd 
worden naar 
redactiekeuje@gmail.com.  


