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Karnavallisten uut ’t Keujesgat,
Ik wil beginnen met 
iedereen te bedanken 
die ons het afgelopen 
seizoen gesteund heeft 
door naar één van 

onze avonden te komen. Ook de 
seizoenkaarthouders die niet naar 
de avonden komen, maar door 
middel van een seizoenskaart 
de Angerense carnaval steunen, 
bijzonder bedankt.
De adverteerders dank ik voor hun 
steun, want zonder hen was het 
niet mogelijk om zo’n mooi blad te 
maken. Maar laten we de mensen 
die advertenties ophalen, niet 
vergeten: bedankt voor jullie inzet.
Niet op de laatste plaats bedank 
ik de redactie van ‘t Keuje. Deze 
redactie is inmiddels uitgebreid 
met enkele jonge mensen, wat de 
uitstraling van het blad ten goede 
komt, bedankt!

Het afgelopen seizoen was 
weer een goed seizoen, met als 

hoogtepunt (zoals eigenlijk elk 
jaar) onze optocht. Geweldig 
zoals er weer gewerkt was aan 
zowel de wagens, loopgroepen 
als paren. Ook de jeugd was goed 
vertegenwoordigd, houwen zo! 
Want de jeugd is de toekomst. 
Dank voor jullie inzet want we 
hebben een naam hoog te houden 
in de Betuwe en omstreken. 
Maar mensen, waar zouden 
we zijn zonder de mensen die 
de bouwplaatsen beschikbaar 
stellen? Zonder hun steun hadden 
we niet zo’n mooie optocht. Heel 
erg bedankt daarvoor en ik hoop 
dat de diverse groepen nog jaren 
gebruik kunnen maken van de 
ruimten.
 
Prinsenpaar, het eerste seizoen 
zit er al weer op voor jullie. Je 
ziet, het gaat sneller dan jullie 
dachten. Jullie hebben je taak op 
voortreffelijke wijze uitgevoerd. 
Dank daarvoor. 

Ik kan er niet omheen. Ook dit 
jaar moet ik het weer vragen; 
Jeugd van Angeren, geef je op 
als raadslid want willen we 
in Angeren carnaval blijven 
vieren dan zullen we nieuwe 
raadsleden moeten hebben. 
Want alhoewel er de laatste jaren 
een aantal jonge raadsleden zijn 
aangetreden, we moeten blijven 
werken aan het tegengaan van de  
vergrijzing. Jong elan is nodig, dus 
geef je op. 

Dan wil ik eindigen om iedereen 
een gezellige carnaval toe te 
wensen en ik hoop velen van jullie 
te mogen begroeten op een van 
onze dagen of avonden. 

Drie maal Alaaf voor ons 
Keujesgat.

Rook Overweel, voorzitter

Mr. President, Il Presidente

Een carnavalsvierder heeft 
behoorlijk in het glaasje gekeken 
en strompelt naar zijn auto.

Hij probeert met een sigaret zijn 
autoportier open te maken.

Een voorbijganger ziet het en 
zegt: ‘Dat is een sigaret hoor 
waarmee u het portier probeert 
open te maken.’

‘Verrek,’ zegt de dronken man, 
‘dan heb ik net mijn sleutels  
opgerookt!
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Keujespraot

Beste carnavaliste´, 
 
´t Mag worde vermeld da´k 
trots bun um president te 
zien van ´t Keujesgat. 

Ik vien ´t ´n hele eer um Martin 
te meuge´ opvollege´ en ien de 
schaduw te meuge´ staon van  
bijvurbeeld Hans Driessen, Bertus 
Peters en natuurlijk onze Herman 
Claosse´. 

Natuurlijk gaon we wèr ‘n 
geweldig carnavalsjaor tegemoet 
met as klap op de vuurpijl de 
optoch’, wa’ toch ‘n begrip is 
ien Angere’ en umstreke’. Ien 
november het ‘t halve durp ‘t ‘r al 
over. Ploege’ die mekaor op zitte’ 
te stange’, mekaors onderwerpe’ 
prebiere te raoie, geweldig 
allemôl. 

Wel hôôp ik dat alle ploege’ wèr 
mee doen, want hier en daor hur 
je dat ‘r gin bouwplaotse’ genoeg 
zien. Dus a’ j’ nog ‘n plekske over 
he’, schroom nie’ en laot ‘t wete’.

Wa’ ‘k nie’ meug vergete’ is om 
onze prins en prinses nog efkes te 
bedanke’. Dus bij deze Johan en 
Maris bedank’ vur die leuke tied 
as’ adjudant! ‘K het d’r van ge-
note’ en da’ doe ik nog steeds. 

Tot besluit wuns ik ollie allemôl ‘n 
fantastisch goeie carnaval toe met 
‘n driemaol Alaaf!

Bryan Schmidt,  president
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Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Wordt lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

    AUtOBedRIjf - KeURInGScentRUM

 felix Loeters
voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting

onderhoud van alle merken auto’s • APK-keuring terwijl u wacht! 
Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9  tel. 026-3256647 
6851 AM Huissen (gld.) fax 026-3253844

Keizerlijke occasions waarin U zich een koning te rijk voelt

Pannerdenseweg 99  tel.: 0481 - 42 19 24
6686 Bd  doornenburg  fax: 0481 - 42 50 62
www.autorijnhoeve.nl

AUtO  
RIjnHOeve Bv

Kom eens langs om de vele
mogelijkheden die wij u kunnen bieden

naar uw wens te bespreken

john en Annemiek Peters

de Bongerd
Zalencentrum
Partycentrum
Bruincafé

Bruiloften en partijen

Koude- en warme buffetten • Chinese buffetten

Personeels-, verenigings- en familiefeesten

Bedrijfspresentaties • Vergaderruimtes

Koffietafels enz.

de Rauwendaal 3 - 6666 BW  Heteren
telefoon/fax 026-472 27 01

Privé tel. 026-325 28 83
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Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 812

Hairfashion “Suus”  voor hem en voor haar
 is uit haar jasje gegroeid, dus verhuizen 
wij van dorpstraat 33a naar de 
Sint Maartenstraat 40 in Gendt. 
Ons telefoon nummer blijft 0481 423007. 
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A.K.G. de narrenpoel

Prinsenpaar: 
Johan en Mariska Wagener 
 
Bestuur: 
Rook Overweel, Wim Huisman, Jan Knipping,  
Berry Janssen en Marcel Molthoff  
 
Erevoorzitter: 
Herman Claassen 
 
Senaat: 
Wim Huisman, Joop Meijer, John Peters, Patrick 
Scholten en Berry Janssen 
 
Raadsleden: 
Johan van Gelder, Ben Vermeulen, Rob Evers, Willy 
Smits, Carlo Visch, Marcel Molthoff, Jan Kuster, 
Hans Puntman, Dennis Hendriks en Jeroen Krauts 
 
President:  
Bryan Schmidt 
 
Medewerkers:  
Jan Molthoff, Frank Polman, Patrick Vermaas, Cor 
Zwartkruis, Hans Buurman, Petra Huisman, Wilco 
Huisman en Frank van Bon 
 
@pestaartjes: 
Marga Arends, Doriene Roelofs, Femke Kuster, 
Wendy Goris, Kevin Goris, Rob Evers en Janneke 
Evers

The Stars:

Trainsters: 
Laura van Gelder en Vivian Bruinsma 
 
Begeleidsters: 
Corry Janssen, Dinie van Gelder, Mariska Wagener 
 
Dancing Stars: 
Vivian Bruinsma, Milou Hoogveld, Femke Kuster, 
Linda Wierbos, Xandrine Zuidema, Lonneke  
Bakker, José Rikken, Eva Wierbos, Laura  
Stoffels, Jamie Stoffels, Laura van Ottele en Laura 
van Gelder 
 
Twinkle Stars:  
Leonie Hogenkamp, Melanie Peters, Hanneke  
Polman, Fleur Hermsen, Emma Wierbos, Kiki  
Arends, Lianda Buurman, Julia van Meekeren,  
Maureen Witjes, Sofie Groenhuijzen, Romy Maters, 
Britt Roelofs, Ilse Witjes, Daantje van den Heuvel, 
Elsa Groenhuijzen en Dominique Hermsen 
 
Little Stars: 
Esmay van Sommeren, Emmely Wagener, Marleen 
Hendriks, Michelle Peters, Puck van den Heuvel, 
Silke Hermsen, Sophie Schuring, Nikkie Schonen-
veld, Ann de Krosse, Fiori Burgers, Maud Hermsen, 
Inky Huisman, Mieke Polman, Chrissy Menting, 
Kim Molthoff, Robin Stoffels en Britt Stoffels



8 Keutje 20078 Keutje 2007

Ons tweede seizoen is al weer even aan 
de gang. We kijken enorm uit naar wat 
komen gaat. Dat was het vorige seizoen 
anders: we wisten eigenlijk niet precies 
wat er op ons af kwam.

Goh, wat hebben we mooie dingen meegemaakt. 
Met name begin 2009 leek het allemaal wel 
een roller-coaster rit. Het ging vreselijk snel en 
toen we donderdag na de dolle dagen met z’n 
tweeën op de bank zaten, sloeg de vermoeidheid 
pas toe. Wat ons met name bij blijft, is het 
enthousiasme van de mensen om ons heen. 
Wij staan dan wel in het middelpunt (kan bijna 
niet anders met zo’n discobaljas), maar zonder 
de tomeloze inzet van een groot aantal mensen 
binnen en buiten de vereniging zou het 
niet zo’n 
fantastisch 
feest zijn 
geworden.

In het begin 
vroegen 
wij ons 
menigmaal af 
wat er van ons 
verwacht zou 
worden, waar 
moesten we 
verschijnen? 
Maar al gauw 
beseften we 
dat een groot 
deel van de 
‘rol’ die je 
hebt, wordt 
ingekleed door 
eigen inzicht en 
inzet.

Natuurlijk bestaat er wel het een en ander aan 
protocol, maar er is meer dan ruimte genoeg 
voor eigen inbreng! Als we er één ding uitpikken, 
dan is dat toch wel het taartenbakken dat door 
Adri Milder in zijn bakkerij is georganiseerd. Nu 
moet je niet denken dat we terecht kwamen 
in een volledig gedesinfecteerde ruimte waar 
de taarten gebakken moesten worden. Nee, 
de bakkerij was omgetoverd tot een heuse 

kroeg! We hebben samen met de Lingewaardse 
prinsen en hun (talrijk aanwezige) aanhang en 
het Gendtse dweilorkest enorm veel schik gehad 
bij het maken van de taarten. Hoe leuk het ook 
was in de bakkerij, het meest bijgebleven is het 
aanbieden van de taart aan Jan Molthoff en Cor 
Zwartkruis. Je ziet dan dat een beetje waardering 
voor al hun werkzaamheden veel losmaakt.

Wat is het toch mooi dat de onderlinge 
contacten tussen de prinsenparen zo goed is. 
Dat is werkelijk fantastisch! Daarmee leg je 
ook de basis voor een verdere samenwerking 
tussen de diverse verenigingen. Want zonder 
elkanders steun, is het erg lastig om een volledig 
programma te kunnen blijven vullen.

Maar het mooist blijft toch dat het 
Keujesgat zo’n geweldig cordon bouwgroepen 
kent die ervoor zorgt dat de optocht de mooiste 
van de regio is. Wat is dat mooi om te zien! 

Zoals gezegd ons laatste seizoen is alweer 
begonnen en voor we het zullen weten, zal 
het punt daar zijn dat we gaan afzwaaien en 
wij het stokje over gaan geven aan hopelijk 
twee enthousiastelingen. Degene die zich 
aangesproken voelt om aan deze vacature 

Prinselijke droombaan!
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Stage-plaats aangeboden!

Bedrijfs-omschrijving

AKG de Narrenpoel is 

een vereniging die zich 

bezighoudt met het 

organiseren en vieren van 

carnavals festiviteiten

Functie-omschrijving

Als Prins Carnaval ben je 

het boegbeeld van AKG 

de Narrenpoel en vervul 

je alle taken die hieruit 

voortvloeien

Functie-voorwaarden

Kennis van Angers dialect, 

liefhebber van feesten, 

sociaal ingesteld, is 

graag onder de mensen, 

liefhebber van 

stuumpkes mè slemp

De kleine letters: werkzaamheden 

worden volledig op vrijwillige basis 

verricht
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invulling te geven, willen wij in 
de gelegenheid stellen om stage 
te lopen en zich zo klaar te 
maken voor het echte werk.

Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met onze 
adjudant. Bij meerdere 
aanmeldingen zal een 
assessment moeten worden 
gevolgd.  

Gelukkig is het voor ons nog 
niet over, we hebben nog veel 
leuks voor de boeg. Dat maakt 
het dat wij dit jaar met nog 
meer plezier dan vorig jaar de 
karnaval induiken onder het 
motto ‘schik moj’ eiges make’. 
Al gaan wij er van uit dat we dat 
met z’n allen doen!

Een driemaal alaaf van

Prins johan de fuscalist en 

Prinses Mariska

Foto: FotoMireat
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Orde van de vlinder
Ieder jaar wordt door de burge-
meester de Orde van de Vlinder 
uitgereikt aan één of  meerdere 
personen in de gemeente 
Lingewaard die zich op bij-
zondere wijze voor zijn of  haar 
carnavalsvereniging heeft ingezet.

Ook dit jaar werden er twee 
personen uit Angeren 
onderscheiden. Corry Janssen en 
Jan Knipping ontvingen beiden 
de bronzen medaille met oorkon-
de uit handen van Burgemeester 
Harry de Vries.

Corry Janssen kreeg de onder-
scheiding voor haar jarenlange 
onvermoeibare inzet voor de 
dansgardes. Jan Knipping werd 
onderscheiden voor zijn vele 
werkzaamheden ten behoeve van 
de carnavalsoptocht en voor de 

uitvoering van zijn taak als  
penningmeester. 
 
Corry en Jan, van harte  
gefeliciteerd met jullie hoge  
onderscheiding.

Functie-voorwaarden

Kennis van Angers dialect, 

liefhebber van feesten, 

sociaal ingesteld, is 

graag onder de mensen, 

liefhebber van 

stuumpkes mè slemp

De kleine letters: werkzaamheden 

worden volledig op vrijwillige basis 

verricht
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 Gao stemme, 
ai vur Angere bun! 

3 maart
Harrie Arends, 
CDA, lijst 1, nr. 5

Tuincentrum Hofs 
 

Boeketten - Rouw- en Trouwarrangementen 
Groenteplanten - Buitenplanten 

 
Lodderhoeksestraat 4 te Angeren
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PRettIG WInKeLen, fIjn dIcHtBIj

MOLenStRAAt 15 AnGeRen
teL 026 - 325 11 41

WWW.SMItSMOde.nL

Kijk voor onze afdeling woninginrichting 
op www.woninginrichting-smits.nl

GRAVEERTECHNIEK - KUNSTOFBEWERKING

FRANK JEURISSEN

Nijverheidstraat 60 3/4 6687 LN Bemmel
Tel.: 026 - 325 30 53 - FAX 026 - 325 27 04
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Bezoek oudste en jongste inwoner van ‘t Keujesgat

Prinsen bakken taarten
Zoals elk jaar gingen de 
Prinsen-paren van de 
gemeente Lingewaard 
ook dit jaar weer naar 
Bakkerij Milder te 

Gendt. Het is sinds enkele 
jaren een vaste traditie om de 
week voor Carnavalszaterdag 
taarten te gaan bakken. Om deze 
vervolgens te geven aan iemand 
die het verdient. Prins Johan 
de Fuscalist en prinses Mariska 
vonden het de hoogste tijd om 
Jan Molthoff  en Cor Zwartkruis 
in het zonnetje te zetten. Zij 
zitten al sinds jaar en dag op de 
carnavalsavonden bij de ingang  
en verzorgen de entreebewijzen 
en consumptiebonnen. 
Heren nogmaals bedankt voor 
jullie inzet in de afgelopen jaren!
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We hebben beschuit met blauwe 
muisjes gegeten bij de jongste 
inwoner van Angeren, Bart Fölker, 
geboren op 13 januari 2009. Hij 
kreeg een wandbord en een huisorde 
aangeboden. Voor de moeder was er 
een bos bloemen.

Het is inmiddels al bijna traditie 
dat we daarna terecht kunnen bij 
mevrouw Eeuwes-Lentjes. Met haar 
92 lentes is zij nog steeds Angerens 
oudste. De ontvangst was bijzonder 
hartelijk met een aangeklede borrel.
Zij kreeg een fruitschaal en bloemen 
aangeboden en werd onderscheiden 
met de prinsenorde.



 
 
 

Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 
Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • 
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•Cafetaria Braulio • Cafetaria Braulio • Cafetaria 

cafetaria Braulio
jan joostenstraat 25

6687 AB  Angeren

telefoon (026) 325 16 33

Voor al uw snacks!

Lingewal 4c - 6681 Lj  Bemmel

Lestrade

Bloem- en plantarrangementen 
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
 
vanaf april neem even tijd voor gezelligheid bij 
dorethé en koffie

Maandag GeSLOten
vrijdag KOOPAvOnd tot 20.00 uur

DE HELE FAMILIE
LOOPT ER MEE WEG

voor aanleg en onderhoud van:

- gas-, water-, elektrotechn. installaties
- centrale verwarmingsinstallaties
- ketelvervanging
- badkamer en sanitaire instalaties
- lood, zink en gootwerken
- dakbedekking
- airconditioning
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Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

Weteringseweg 3      6681 LM Bemmel
tel. (026) 325 9037    fax (026) 325 79 98



Hallo beste carnavallisten,

Wij hebben het afgelopen jaar samen 
heel leuk gehad. Wij vonden de optocht 
ook heel erg mooi en in het dorpshuis 

was het ook leuk. Wij wilden nog een keer de 
prijswinnaars van afgelopen jaar feliciteren.  
Wij hopen dat de wagens van 2010 ook mooi 
worden en daar verheugen wij ons op zodat 
er weer van die mooie carnavalswagens in 
Angeren rond rijden. En we bedanken ook 
de grote prins Johan de Fuscalist en prinses 
Mariska. Waar wij vorig jaar mee naar het 
prinsentreffen mochten.

Dat vonden wij hartstikke leuk en we hopen 
dat we dat dit jaar ook weer gaan doen. We 
willen ook onze begeleiders bedanken die 
afgelopen jaar ons goed hebben geholpen. 
We vonden de eerste jeugd pronkzitting als prins 
en prinses heel leuk. Net zoals de kinderdisco. En 
we hebben ook genoten van The 
Stars. En verder wensen wij  
iedereen een goede carnaval.

Alaaf Alaaf Alaaf.

Groetjes Prins Bjorn de 
Muizenklikker  en Prinses Melanie

Prins Bjorn de Muizenklikker
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PROcLAMAtIe
PRInS BjORn de 
MUIZenKLIKKeR

ten eerste:  We denken tijdens 
deze dagen niet aan school

ten tweede:  er mag niet 
geklikt of gejokt worden

ten derde:  Iedereen komt op tijd 
en gaat te laat naar huis

ten vierde:  We gaan met de 
carnaval helemaal los

ten vijfde:  carnaval is net 
een neus; je moet eruit halen wat 
erin zit

ten zesde: er wordt niet 
gefluisterd of stiekem gesproken

ten zevende: niets is ons deze 
dagen te dol

ten achtste: Iedereen komt 
met enorme goede zin, zo niet dan 
laat je de slechte thuis

ten negende: de computer blijft 
tijdens de carnaval uit

ten tiende:  We beginnen met 
veel plezier en eindigen met veel 
schik

niets is te dol, heel Angeren heeft 
lol.

Programma voor de jeugd:

vrijdag 12 februari:  
carnaval op school 

(volgens schoolrooster)
de prins, prinses en raad van 11 

zullen een bezoek brengen.
Sleuteloverdracht

na  schooltijd  om 16.11  in de Gouden engel in 
Huissen 

Zondag 14 februari:   Optocht 
(Start om 13.30 uur vanaf het kermisterrein 

aan de Zahnstraat). We hopen dat er ook veel 
kinderen mee zullen doen aan de optocht. 

dinsdag 16 februari:  Kinderdisco 
(aanvang 14.00 uur in het dorpshuis)

de jeugdige prijswinnaars van de optocht 
worden dan bekend gemaakt.

(“volwassen” programma op pagina 39) 

Carnaval voor de jeugd!



 
 
 

PeteRS 
LAS-, ScHeePS- en 

jAcHtBOUW

 G. Peters
 Scherpekamp 17
 6687 LP Angeren

 tel: 026 - 325 20 23
 fax: 026 - 325 60 60
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Carnaval voor de jeugd

Vorig jaar hebben we een nieuwe  
jeugdprins en prinses mogen verwelkomen. Ook 
dit jaar zullen prins Bjorn de Muizenklikker, 
prinses Melanie en de jeugdraad van 11 er weer 
een geweldig carnavalsfeest van maken. Op de 
pronkzitting van 17 januari jl. is er weer een aantal 
nieuwe raadsleden geïnstalleerd, zodat de raad weer 
voltallig is. Ook was er weer van alles te zien op 
het podium. Heel veel kinderen hebben weer hun 
best gedaan om er een mooie middag van te maken. 
Daarnaast hebben we natuurlijk weer  
lekker gehost en gedanst op die welbekende  
carnavalskrakers. Gelukkig waren er ook weer heel 
veel kinderen mooi verkleed naar dit feest geko-
men en zijn er weer prijzen uitgereikt voor de leukst 
verklede kinderen. Op pagina 16 en 17 staan enkele 
foto’s van deze dag. Met de dolle dagen gaan we 
weer lekker feestvieren en het Keujesgat op zijn kop 
zetten. Ik hoop dat iedereen weer van de partij is, en 
vergeet het motto van prins Bjorn vooral niet: we 
maken met carnaval veel plezier, niets is te dol, heel 
Angeren moet uit zijn bol!

Namens de @pestaartjes wens ik jullie een heel  
fijne carnaval! 

janneke evers – van der vlist  

Prins:        Bjorn Bongers
Prinses:     Melanie Peters
President:  Cars Joosten
 
Raad van 11:
Mitchell  Leenders, Sverre Weijman, 
Castel Weijman, Yourie Cornelissen, Guus van der 
Velde, Lianne Scholten, Sjors Roelofs, Daymian van 
Sommeren, Sophie den Ouden, Dinzy Knuiman, 
Tom Berends en Laura Scholten

jeugdraad van 11

Bedankt!
Graag willen wij alle mensen die het 
jeugdcarnaval elk jaar weer tot een succes 
maken heel hartelijk bedanken.

De @pestaartjes

Keujesproat Een man moet in een druk café even naar de 
WC. Om te voorkomen dat zijn zojuist getapte 
pilsje wordt opgedronken, zet hij er een briefje 
bij. Op het briefje staat: “Ik heb erin gespuugd”. 
Als de man terugkomt van de WC ziet hij dat 
zijn pilsje er nog staat. Het briefje met: “Ik heb 
erin gespuugd” staat er ook nog. Alleen heeft 
iemand er iets bij geschreven: “Ik ook”.

@pestaartjes



jeugdpronk 2010
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Johannahoeve 2 - Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639

Fax 026 - 3257345
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Het zal ergens eind 1988 
zijn geweest dat een 
groep jongens van een 
jaar of  16 besloot om 
met de carnavalsoptocht 

in ‘t Keujesgat mee te doen. Een 
bouwplaats werd gevonden bij de 
familie Janssen op het pad aan de 
Kamervoort. Omdat het bij het 
stappen nog wel eens laat werd, 
noemde Moeke Janssen de jongens 
altijd Nachuulen. Kortom de  
Nachuulen waren geboren.

Het eerste bouwsel was de Blue 
Band bajes die dat jaar in Arnhem 
Zuid werd geopend. Pas bij de 
laatste bocht van de optocht ging 
het geheel door de assen. We 
hadden de smaak van het bouwen 
en alles wat daar omheen zit te 
pakken, de bouwplaats werd te klein 
en de groep bouwers werd groter. 
In de schuren van Bernd, de lange 
Lies, Kuster werd een jaar later 
een eerste kar gebouwd. Thema, 
kijkcijfer hit: Medisch Centrum 
West. Ook deze bouwlocatie 
werd verlaten. We vonden een 
fantastische bouwplaats in ’t Veld 
bij de familie Giesen. Twintig jaar 
lang hebben wij, als de piepers de 
schuur uit zijn, mogen bouwen bij 
Theo, Greetje en de jongens. In de 
jaren die volgden werden karren 
met de meest actuele onderwerpen 
gebouwd. Voorbeelden daarvan 
zijn de ecu (voorloper van de euro), 
WNF, Jomanda en Greenpeace. Een 
grote domper voor de jongens en 
meisjes was de afgelasting van de 
optocht, begin jaren 90 in verband 
met de golfoorlog. De locomotief  
die toen gebouwd is, werd weer 
afgebroken.

Getooid in de bekende rode 
boerenkiel van de Nachuulen 
werd er een jaar later met de 
pasgebouwde trein koers gezet naar 
de Valom. Een grappig gezicht wat 
veel bekijks gaf  onderweg. Ook 
op de pronkzittingen in Poelzicht 
waren de Nachuulen actief, zo 
kregen enkele mannen verkleed 
als Linda, Roos en Jessica de hele 
zaal plat van het lachen met hun 
act. Prachtige karren werden er 
gebouwd, een 1e plaats zat er in het 
begin echter niet in, de Nachuulen 
moesten het vaak met een 2e plaats 

doen en de Nachuulen leken de 
Joop Zoetemelk van het carnaval 
te worden. Eind jaren 90 was 
alles anders. Maar liefst drie keer 
op rij mochten wij de 1ste prijs 
in ontvangst nemen. Jomanda, 
Montignac en mobiel gebel zorgden 
ervoor dat de wisselbeker binnen 
was. Wat een feest. 

We bestonden inmiddels 11 
jaar en de Nachuulen vlogen 
langzaam uit voor studie, werk, 
de liefde of  gewoonweg omdat 
er geen woningen voor starters 
in ‘t Keujesgat waren. Elk jaar in 
december begint bij enkele fanatieke 
Uulen het carnavalsbloed weer 
sneller te stromen.Vergaderingen 
worden belegd en in januari 
wordt er weer gebouwd. Het 
is allemaal niet meer zo groots 
als vroeger, maar de schik is er 
niet minder om. De tussentijdse 
“bouwvergaderingen”, het 
ouwehoeren tijdens het bouwen, 
de spanning om alles op tijd af  te 
hebben, de stress van het opbouwen 
op zondagmorgen, vaak met een 
kater, het hoort er allemaal bij en 
maakt het elk jaar weer de moeite 
waard om in de mooiste optocht 
van de Betuwe mee te lopen. De tijd 
staat niet stil en de Nachuulen van 
toen hebben kleine uultjes gekregen. 
Tijdens de optocht van vorig jaar 
liepen onze kleintjes in Volendams 
kostuum ook mee. Net als 21 jaar 
geleden ging ook nu het geheel door 
de assen. Genoeg reden dus om nog 
jaren door te gaan.

Nachuulen 22 jaar! Het is natuurlijk 
onmogelijk om iedereen te bedan-
ken. Toch willen wij carnavals-
vereniging De Narrenpoel, die het 
elk jaar weer mogelijk maakt dat 
we in ‘t Keujesgat carnaval kunnen 
vieren, hartelijk bedanken en natu-
urlijk de familie Giesen uit ’t Veld. 
Daar hebben wij als Nachuulen ons 
bouwnest.

Tot slot willen wij alle oud uulen 
vragen die in het verleden bij de 
Nachuulen gebouwd hebben om 
met het bouwersbal de rode kiel 
nog eens aan te trekken. Samen 
maken we er dan een ouderwets 
feestje van!

nachuulen 22 joar leut in ́ t Keujesgat 



L
erik Wierbos

Huttenstraat 3b
6851 dP  Huissen
026 - 325 64 43
0622 - 10 73 94

Auto- en motorrijschool ook e achter B
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GIjBA AUtO LeASe B.v. 
Eindelijk, de door u gewenste personenauto gevonden? 
En nog geen passende financiering?

Onze lease betekent voor u de laagste maandelijkse lasten. 
Interessant voor particulieren en bedrijven. Ook voor starters!!

Zowel nieuw als gebruikt.
Soepel acceptatiebeleid.
Merk- en bank onafhankelijk.
Alleen aanschaf  via officiële dealer.

Bel of  fax voor meer informatie:
Gijba Auto Lease B.V.
Tel.:  0481 -  420444
Fax.:  0481 - 712198



‘t Keuje 2010 21

OPtOcHt 2009



22 ‘t Keuje 2010



‘t Keuje 2010 23



24 ‘t Keuje 2010



Keutje 2007 25

Individueel:    
1e prijs I. 1.  Ben Knipping   Harrie       498
         
Paren:        
5e prijs  P. 1.  Bets & Minetta   Niks aan de hand     502
4e prijs  P. 2.  R. Kersten & M. v. Onna  Verhuuzen maor ‘t kan nie    512
3e prijs  P. 5.  De boeren van buuten  De vrouw het thuus de boks aon   523
2e prijs  P. 4. Angers Wife    Dikke vrienden     536
1e prijs  P. 3.  Ronald & Tom   The Royal Guards     592
          
Jeugdgroepen:        
2e prijs  W. 2.  The Streets    Beat      433
1e prijs  L. 6.  F. Eendjes    Voetballen doe je niet in je eendje   530
         
Loopgroepen:        
7e prijs:  L. 5.  Buuten Gebied   Nederland in de ban van het schaatsen  487
6e prijs  L. 1. Vreemde Vogels    Vreemde Vogels    509
5e prijs  L. 4.  F.C. Knudde    Knudde’s laatste rondje    538
4e prijs  L. 2.  De Swansen    Wij zetten Angeren op stelten   539
3e prijs  L. 7.  De Laotbleujers   De Wipkippen     540
2e prijs  L. 3.  Groot Rome    Nordic Wokken     551
1e prijs  L. 8.  Knoestenbraojers  De Toppers op weg naar Rusland   582
         
Wagens:        
10e prijs  W. 1.  Veur Mekaor    De frikandel besteet 50 jaor    480
9e prijs  W. 4.  De Nachuulen   TV serie Paling soap Volendam   530
8e prijs W. 3.  Ma Flodder    IJspret op de Strang     532
7e prijs W. 8.  De Kermisklanten   Het slegtste idee van Angeren   540
6e prijs W. 6.  De Nije Lichting   De zeven nieuwe wereld wonderen   558
5e prijs W. 7.  De Struukduukers   Het paddo verbod     575
4e prijs W. 10.  De Snirikets    De krediet crisis     579
3e prijs W. 9.  Buutegewoon   Het prinsenpaar     609
2e prijs W. 5.  Angers Grut    TV kinderserie Dora     629
1e prijs  W. 11.  De Feestneuzen   Asterix en Obelix 50 jaar    631 

Aanvullende prijzen:
 
Wisselbeker Wagens:     W. 11. De Feestneuzen  
Wisselbeker Loopgroepen:    L. 8. Knoestenbraojers    
Aanmoedigingsprijs:     L. 6. De F. Eendjes     
Prinsenprijs:      W. 9. Buutegewoon     
F.C. Knuddeprijs:      L.4. F.C. Knudde  

Uitslag Keujesgatse 
carnavalsoptocht 2009

‘t Keuje 2010 25



Arnhem  
Pieter calandweg 13, 6827 Bj
tel.: + 31 (0)26 364 42 11
fax + 31 (0)26 364 99 88
e-mail arnhem@profile.nl

Huissen  
nijverheidsstraat 10a, 6851 ej
tel.: + 31 (0)26 325 52 30
fax + 31 (0)26 325 14 05
e-mail huissen@profile.nl 

duiven  
Impact 9, 6921 RZ
tel.: + 31 (0)26 312 18 10 
fax + 31 (0)26 312 17 24
e-mail duiven@profile.nl

Koos van elk
BAnden - UItLIjnen - BALAnceRen - AccU’S - UItLAten - ScHOKdeMPeRS - SPORtveLGen

DE FRUITHOF
 

Uw vertrouwde adres voor appelen, peren, aardappelen 
en mooie moesappelen

nu ook ambachtelijk gemaakte stroop, jams en sappen 
tevens uw adres voor dagverse groenten

jan en Monica Giesen Openingstijden:
Lodderhoeksestraat 24 dinsdag, donderdag en vrijdag  
6687 LS  Angeren van 09.00 - 11.45 uur en van
telefoon 0481 - 422 125  13.15 - 18.00 uur
 Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur
 Buiten openingstijden op  
 maandag tot en met vrijdag van  
 08.00 - 18.00 uur zelfbediening

Wij wensen u fijne
 carnavalsdagen toe!!!

Kamervoort 17d, 6687 LB  Angeren
telefoon (026)  388 66 51 •  fax (026) 388 66 52

mobiel 06 - 53 20 00 50 • e-mail bert.holland@hetnet.nl
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Ruim gesorteerd in 
KAMERPLANTEN
EN AARDEWERK

Kamervoort 20 - Angeren Tel. 026 - 3251442

B.MAASSEN

Kwaliteitsvoeders, een gezonde basis voor het 
hoogste rendement! Kwaliteitsmengvoeders 
voor alle landbouwhuiseren zoals: 
- varkens  - Schapen
- Melkvee - Paarden
- vleesvee - Konijnen
- Pluimvee - Honden
- Komplementvoeders
(maat voeder naast natte bijprodukten

Met onze kwaliteitsvoeders, begeleiding en service 
zijn de beste bedrijfsresultaten te bereiken. 

Tevens leveren wij alle soorten kunstmest

Bolder Mengvoeders, 

Net een graantje beter

Handelstraat 2b
6851 eH Huissen

tel. (026) 325 29 29
fax. (026) 325 87 50



Dit jaor duut carnavalsgroep Ma Flodder vûr 
de 22e keer mee met de optoch’. ’n Hele 
mijlpaal! ’t Is ongeleufelijk da’ we al zolang 
meedoen. ’t Liek elke keer wèr da’ ’t pas 
de darde of de vierde is. Hoe is ’t eigenlijk 

allemôl begonne’?

Ien 1988 kwam die beroemde film ien de bioscoop 
uut met Tatjana en Huub Stapel. Je wit wel hoe da’ 
geet, dan wil je mèt de vriendeploeg met de optoch’ 
meedoên en dan zuuk je ’n mooi onderwerp. Die film 
Flodder gaf ons de juuste inspiraosie. We moeste’ nog 
’n naam verzinne’ vûr de club. ’n Echte carnavaleske 
naam as Knoestebraojer of Struukduuker krege’ we 
mar nie’ bedoch’. Dus moes’ de moeder der aso-
moeders uut ons onderwerp ’t mar worde’. Nao 
22 jaor toch ’n aordig begrip geworde’ ien Angere’ 
dochte’ wij zo. 

Da’ was nog ’n hele heisa die erste keer, want we 
deeje met de loopgroepe’ mee, mar we hadde’ 
wel een grote slee (Toyota Corolla met afgezaagde 
kap) van Gijs meerìjje, da’ moch’ dus eigelijk nie’ 
natuurlijk. Onervaorenheid van de erste keer zulle’ 
we mar zegge’. Wiere’ we toch mar mooi darde!

De jaore’ dornaô wier de ploeg al rap grôtter (twee 
vriendenploege’ smolte’ same’)  en wisselde’ de 
successe’ en teleurstellinge’ mekaor af. As jonge 
piempkes wiere’ we natuurlijk steeds fanatieker, 
mar we durfde’ alleen nog mar met de loopgroepe’ 
mee te doên, want die wages da’ was ’n bitje te 
hoog gegrepe ien die tied. Tege’ de Kampsestraot, 
de Thuusblievers en de Stripkes (middenstand) kon 
toch niemand op? Bij de loopgroepe’ stonde’ we 
tegenover de Brakelhof en ’t Grundel. Die konde’ we 
wel hebbe’, al duurde ’t nog wel ‘n 

cv “Ma flodder” 22 jaar
paor jaor da’ we die versloege’. 
De emosies liepe soms zo hoog op, da’ bij de 
prijsuutreiking ’n twidde of darde plek al gaow tot 
jankpartìje leidde (onder invloed van de nodige 
alcoholica). Ôk ’t alcoholgebruuk ien de optoch’ was 
ien die jonge jaore’ nog ’n bitje ongecontrolierd. 
Jeugdige onbevangenheid zulle’ we mar zegge’…

Wa’s now eigelijk ’t geheim da’ we ’t zo lang 
volgehouwe’ hebbe’? Ten erste is t’r altied ’n harde 
kern gewes! ’n Hele harde kern die mekaor mar aon 
hoefde te kieke’ en ’t grij vloog op de kar: Arno d’n 
creatieve architec’ die alles dee’ bedinke’, Edje d’n 
braojert en ôk goed ien luch’cilinders, zien bruur 
Ron d’n ritselaor en aongever, Peter d’n creatieve 
schilder, Dirk de handige kjèl die alles kon, Gerben 
d’n drukker en Paul de regelaor en verftechnisch 
specialis’. En toen ze nor ’n paor jaor effe dreigde’ 
te verslappe’, kwame’ die kanjers van Polleman uut 
Huusse’ d’r bìj. Die gaste’ trekke’ nog steeds volop de 
kar, en niet alleen met da’ te kleine koffiezetapperaot, 
mar ôk met ’t archivere’ van alle foto’s en video’s 
van de optochte’, ’t goeie contac’ me’ Rook, ’t overal 
achteraonzitte’, ’t bedinke’ van ’t onderwerp en gaô zo 
mar deur. Ooit zulle’ we ze ’n keer motte’ misse’, want 
ze zien geknip’ vûr prins en prinses!

Duk zie je da’ as d’r kiendjes komme’, da’ alles ’n bitje 
begin’ te verslappe’, mar zo gaow da’ t kon, hebbe’ 
we de oudste’ op de kar gegooid en now is zeker de 
helf’ van de ploeg kiendere’. En a’j de onderwerpe’ ôk 
’n bitje geschik’ mak vûr deze groep, dan blief ’t hele 
span enthousiast. Vraog ôk mar aôn de Feestneuzen!

Ik zal dit verhaol nie’ te lang make’, mar ik wil toch wel 
effe de hoogtepunte’ nuume’ uut de afgelope’ 22 jaor. 

De erste keer da’ we meedeje’ was medeen ’n 
hôgtepunt met ’n darde plaots en de enige keer dat 
‘r ’n ouder meedee’: Onze eige’ “Ma Flodder” Wim 
Aalbers.  
De erste keer da’ we met de wages meedeje’ as de 
“Chippendales” bij 20 graode’ ien 1992.  
De erste en enigste keer da’ we de erste prijs bij de 
wages behaolde met “Charles & Diana” ien 1993. 
Bouwtechnisch misschien niet de beste, mar ’t 
onderwerp en uutvoering ware’ top. 

De meest markante “Flodder” die we ien ons midde’ 
hebbe’ gehad en helaas alwèr 15 jaor nie’ mèr onder 
ons is: Frans-Joseph Aalbers! Hoofrolle’ ware’ d’r 
altied weggeleid vûr Frans: Sjakie, buscheffeur nuum 
mar op. Zelfs Belgische vriendinne’ van Frans mochte’ 
meedoên. Frans was zo populair dat ie al gauw 
getransferierd wier naor de Knoestebraojers. Het ons 
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Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79



Keutje 2007 29

Ma flodder vervolg
wel vijf jaor gratis bier opgeleverd, 
mar we hadden ‘m d’r toch liever 
nog bij gehad. 

Al die kere’ da’ we vergaoderd 
hebbe’ bìj Bep ien de ouwe 
huuskamer ien Kamervoort. 
Mêstal kwam d’r ien die erste 
vergaodering ’n onderwerp uut 
wat laoter toch wer veranderd 
wier. 

Al die kere’ da’ we gebouwd 
hebbe bìj Henk en Greet Giesen 
en laoter Jan en Monica. 
Fantastische carnavalsminse’ 
waor alles kon, waor we zelfs op 
de laotste aovond ’n krat bier en 
bitterballe’ toe krege’! Laoter zien 
we verkas’ naor ’t Rooie Wald bij 
Dick en Yvonne umda’ we ôk wa’ 
kleinschaoliger ginge’ bouwe’.

Die vijf keer da’ we erste zien 
geworde’ bìj de loopgroepe’ en 
ons de wisselbeker opleverde! 
Ongenaakbaor en onverslaonbaor 
destieds. Onderwerpe’ as “De 
Gabbers”, “Jomanda”, “Baby 
Benz”, “Mariska” en “Viagra” 
sloege’ ien as ’n bom ien Angere’.

Alle bonte aovonde’ die we gehad 
hebbe’ ien de eigesgebouwde 
kantines bìj Giesen en laoter ien 
de keuke’ bìj Dick en Yvonne. Ôk 
bìj -10 graode` wier d’r gefees’ bìj 
de kachel en de mees’ fantastische 

zelfbedochte prijzen wiere’ 
uutgereik’ vûr diegene die ’n 
bijzondere bìjdrage had geleverd; 
Ik nuum “’t Gouwe’ potlood”,  
“De zilvere’ koffiepot”, en de nog 
steeds ien ere gehouwe’ “Golden 
Makita Award”.

Now, je kun’ d’r  ’n boek over 
schrieve’, mar we hebbe’ nog 
steeds lol en we gaon gewoon 

deur! ‘t 22 Jaorig bestaon wille’ 
we graag viere’ met ’n grôtse 
reünie op 12 fibberuaori vûr 
iedereen die ooit met ons 
meegedaon het. Uutnodigingen 
en details volge’ nog met speciale 
verrassing!

Tot slot as tip vûr de jonge gaste’ 
zou ik zegge’: Gao vûral deur, ôk 
al komme d’r liefdes en kiendjes, 
gewoon op die kar zette’ en deur 
gaon! Wìj gaon op nor de 33 jaor!!

Drie maol Alaaf!

Groete’, 

’n Flodder van ’t erste uur.  
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Keujespraot

Rook en Dook komen uit de kroeg 
waar ze net carnaval hebben 
gevierd.
Ze lopen via de Molenstraat naar 
huis.
Dook blijft stilstaan bij een sjieke 
boetiek waar een mooie jurk in de 
etalage staat.
‘Vind je ‘m mooi?’ vraagt Rook.
‘Ja, heel mooi,’ zegt Dook.
‘Vind je ‘m echt heel erg mooi?’, 
vraagt Rook.
‘Ja, werkelijk prachtig,’ zegt Dook.
‘Nou, weet je wat?’ zegt Rook, 
‘dan gaan we morgen weer kijken.’
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KLUSSENBEDRIJF
WILLEMSEN

TEL 06 - 53 70 45 51 

Voor al uw klussen, ook particulier

HEIJTING ANGEREN 
VOF

Nationaal en internationaal transport,
kippervervoer, grondverzet, aannemer in 
grond-, weg en waterbouw, zand grind, 

grond en wegenbouwmaterialen

Paddepoel 4 - 6687 LN Angeren
Tel. 026 - 325 03 02 
Fax. 026 - 325 79 15
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da’ we mar liefs’ 31 plekke’ ware’ afgewes’, konne’ 
we gelukkig erges terech’. Vanaf di’ jaor bouwe’ we 
bij de familie Evers op Tienmerrege ien Huusse’. ’n 
Volgend probleem wier al rap opgelos’. De kar. We 
hadde’ d’r gin mèr, mar we krege’ via via te heure’ 
da’ de Thuusblievers ware’ gestop’ en da’ ze dus 
nog ’n kar hadde’. Nao da’ we kontak’ op hadde’ 
genome’ konde’ we de kar overneme’ vûr mar twee 
kisjes bier. Toen dit allemaol was geregeld, ginge’ we 
vergaodere. We wilde’ van ’t jaor ’n bèter onderwerp. 
Len kwam met ’t feit da’ Donald Duck di’ jaor 55 
jaor beston’. Di’ wier uutgewerk’ op pepier en we 
begonne’ halfweg december met bouwe’. Naô twee 
maond was ’t juweeltje op wiele’ compleet en kon d’n 
optoch’ beginne. Ien schitterende klere’ liepe’ we dûr 
Angere’. Dames nogmaals bedank’ hiervûr. Toen we 
ôk nog ’s vijfde wiere’ kon ’t fees’ nie’ mer op. Wa’ ’n 
schitterende optoch’ het Angere’ di’ jaor gehad, ech’ 
heel bar!

’t Darde jaor… (da’s vurrig jaor, vûr degene’ die nie’ 
oplette’) 
’t Darde jaor zit d’r ôk al op vûr de Snirikets. Ien di’ 
jaor zien d’r heel wa’ lùi gewes’, die meer hebbe’ 
gebouwd dan geslaope’. Achteraf hebbe’ we te veul 
hooi op de vurk genome’ dan nodig, maar al met al, 
’n bar jaor. ’t Begon met ’n vergaodering bìj Herberg 
“de Ploeg”, wat overigens `n aonraojer is vûr iedere 
bouwploeg! Fred, nogmâls bedank’! Ôk vûr die zuute 
meuk die we dit jaor met de vergaodering op hebbe’. 
Ôk di’ jaor meuge’ we wer bouwe’ bij de familie Evers. 
’t Onderwerp di’ jaor is de kredietcrisis. ’t Was mè 
rech’ ’n hôgtepunt vûr ons, want de kar was wel heel 
hoog. Toen d’n optoch’ d’r op zat, hebbe’ we nog effe 
mè’ veul zenuwe’ gepils’ tot da’ de prijsuutreiking 
begon. “En dan nu de wages” … Och, wa’ begin’ 
da’ hart dan wer hevig te kloppe’, heerlijk! Naô dat 
‘r bekend is geworde’ da’ we dit jaor as viert zien 
geeindig’, kunne’ we nie’ wachte’ op ’t volgende jaor. 

’t Vierde jaor… 
’t Vierde jaor is alwèr aongebraoke vûr de Snirikets. 
We zegge’ nog helemaal niks over di’ jaor, aongezien 
we nog hevig aon ’t bouwe` zien. Mees’ opmerkelijk 
feit, tijdens de vergaodering di’ jaor:  Rook wis’ 
precies da’ wij ‘m opbelde… Daarnaô hebbe’ we “De 
Ploeg” ekkes gecontrelierd op afluusterapperatuur. 

Wìj winse’ iedereen ’n bar gezellige, mar vûral ’n 
dorstige carnaval toe. Dit jaor gaon we wer mè’ Prins 
Johan de Fuscalist ’n barre carnaval viere’. 

Hou carnaval ien Angere’ hoog.

Succes met bouwe’ dat de môiste en de beste meuge’ 
winne’… Veul schik toegewens’ en ’n fijne carnaval!

De Snirikets

Beste carnavallisten uut ’t Keujesgat en 
umstreke’, 

Wìj as een van de jongste carnavalsgroepe’ 
uut Angere’, dochte’, we laote’ ’s wa’ van ons 
heure’ ien ’t Keuje. Veul van ollie’ zulle’ wel 

heel nie’ wete’ wie we zien. Zodoende zulle’ we ers 
mar ’s vertelle’ hoe ’t allemaol is begonne’… 

’t Begon allemaol ien september 2006. Wìj zate’ net 
wèr op schôl en we ware` altied met `n vaste Angerse 
club. Op ’n gegeve’ moment kwam ’t idee te sprake 
of ’t niks was ’n carnavalsgroep te beginne’. “Ja, 
goed plan waor” wier d’r van alle kante’ geroepe’. 
Mar ja, wa’ doen we? Duk hebbe’ ze de erste jaore’ 
’n loopgroep, mar ja, doen wij dat ôk? Hebbe’ we 
’n bouwplek? Wat wûr de naam? We kwame’ op 
de naam “De Snirikets”. Die naam is te danke’ aan 
Willy Buurman, umdat hij di’ geweldige woord altied 
uutspraok (hìj is dan teve’s ôk nie’ vûr niks ons jury- 
en erelid). 

’t Wier onderhand tied vûr ’n vergaodering. D’n 
erste vergaodering von’ dan ôk al rap plaots. We 
hadde’ ’n groep van dartien lede’ en d’r wier tijdens 
de vergaodering heel wat overleid. Ientusse’ had 
onze H.H. (sprèk uut as HaHa, da’ stee’ vûr Handige 
Hendriks) al veul dinge’ uutgedokterd. Hij had 
namelijk al ’n bouwplek, kar en ’n trekker geregeld. 
’t Moiste was de kar, von’ onze H.H. Hìj zei dat de 
kar wel 8 meter lang was. Mar hoe dichter we ien de 
buurt kwame’ van de begindaotum van ’t bouwe’, hoe 
klender de kar wier… Uuteindelijk hadde we nog ’n 
kar van vier meter lang. Dankzij Rob Wieland is deze 
verlengd tot 5 meter en konde’ we beginne’. 

’t Erste jaor…  
’t Kon beginne’. ’n Paor dage’ vûrbìj 5 december 
kwame’ alle Snirikets bij mekaor bij de gebroeders 
Bosgoed ien de Kampsestraot. We begonne’ medeen:  
’t Onderwerp was al ien de vergaodering vas’gesteld: 
“Angers Lingo”. Iets wa’ nerge’s op sloeg, mar waor we 
wel ontiegelijke schik um hadde’. D’r wier al ’n maond 
hevig gebouwd en daor ston’ ’t dan (wat ’t veur moes’ 
stelle). ’n Studio van Lingo. ’n Tribune, ’n podium en 
natuurlijk de Lingotafels. We hadde’ nog ’n kleine 
vier wèke’ vûrdat d’n optoch’ begon. We beslote’ um 
’n pop achter de kar te zette’. Naô da’ we ’n vrach’ 
iezerwerk hadde opgescharreld, kon ’t lasse’ beginne’. 
Dankzij prachtig werk van enkele moeders ha’ deze 
pop mooie klere’ aon. D’n optoch’ begon en we wiere’ 
erste bìj de jeug’. (We zegge’ nie’ da’ we mar de enige 
ware’.)

’t Twidde jaor… 
Vûrda de vergaodering van di’ jaor plaots von’, was 
t’r inkel ’n man bezig gewes’ um wa’ te regele’. D’r 
wier bijvûrbeeld gekeke’ of we nog bìj d’n eigeste 
bouwplek konde’ bouwe’ en of we nog wel ’n kar 
hadde’. Helaas konde’ we nie’ mèr bij Bosgoed 
bouwe’ umdat hier now ’n bedrijf zit. We moste’ dus 
hard op zuuk naor ’n andere bouwplek (wat ôk nôw 
nog helaas bij veul groepe’ duk ’n probleem is). Naô 

Snirikets the story so far!
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Kuster Adviseur staalbouw

voor:  Advies
 berekenen
 tekenwerk
 begrotingen en 
 calculaties

Lodderhoeksestraat 9-9a, 6687 LR Angeren
tel. 026 3253065 fax. 026 3250878



Het seizoen 2008-2009 was weer super! The 
Stars wonnen wederom het Lingewaard 
Dansgala in Bemmel. Dat was voor de 
danseressen, trainsters en supporters een 
prachtige ervaring.

Dit seizoen is het Lingewaard Dansgala op zondag 7 
februari 2010 en we hopen dan de wisseltrofee weer 
in de wacht te slepen. Dus kom ze aanmoedigen in 
Bemmel. 

Op de Nederlandse kampioenschappen in Velp 
behaalden The Dancing Stars de vierde plaats. Een 
mooie prestatie waar we in Angeren trots op mogen zijn.

Ook ons jonge duo presteerde zeer goed. Ze werden 
derde op de Nederlandse kampioenschappen en 
mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap. 

Ze wisten dat ze daar nog niet konden winnen, maar het 
was een geweldige ervaring.
 
Dit seizoen hebben The Stars weer fantastische dansen 
en gaan we er weer voor op de diverse toernooien. We 
wensen onze meiden veel succes!

the BegeleidStars

Gardenieuws
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Ook in 2009 is er weer gevist om de Stef  Zwartkruis 
bokaal. Helaas werd er tijdens de wedstrijden weinig 
gevangen. De hengels werden vier keer uitgegooid en de 
drie beste resultaten werden geteld.
 
Dat leidde tot de volgende uitslag:

1e: Nol Hendriks   met 342 cm
2e: Cor Zwartkruis  met 283 cm
3e: Rook Overweel  met 248 cm
4e: Iwan Zwartkruis  met 164 cm
5e: Erik Maas   met 106 cm
6e: Herman Claassen  met 100 cm

In 2010 zullen we weer strijden om de Stef  Zwartkruis 
bokaal. 

Groetjes van een visser

Stef Zwartkruis Bokaal
Waarom heet Angeren eigenlijk 
Keujesgat??
 
Vroeger, heel lang geleden, zelfs 
nog voor de oorlog woonde in 
Angeren een boer die beweerde 
een heel bijzonder keuje te hebben. Hij vertelde dit op de kermis 
tegen heel Angeren. Alhoewel iedereen beweerde dat hij teveel 
gedronken had, werden er wel verschillende mensen nieuwsgierig. 
Hij nodigde iedereen uit bij hem thuis op de boerderij om het 
keuje te komen aanschouwen. Bij hem thuis op de boerderij zegt 
hij tegen de mensen: “Let goed op, mijn keuje kan rekenen... En 
wel op zijn Frans! Let op; “Zeg keutje hoeveel is 5 plus 4?” En het 
keuje snuift: Neuf! 
De mensen staan vol bewondering te kijken en er wordt volop 
geklapt. En de boer zegt: “Keuje, hoeveel is zes plus drie?” En weer 
snuift het keuje: neuf, neuf (nuf nuf). En weer klapt het publiek vol 
verbazing. 
Opeens komt er een hele kritische meneer naar voren en zegt, 
“DIT IS BEDROG!!! het antwoord is altijd negen.” 
De Boer wordt wat geïrriteerd en pakt een bezem. Hij zegt:”Oh 
ja meneer? Nou wacht maar... Keuje, hoeveel is 4 keer 2,” en hij 
steekt de bezem bij het keuje in zijn kont.... Het varken zegt: HUIT, 
HUIT!!!! ( wieet wieet!) 

En zo gebeurde het, het legendarische keuje waaraan we tot op 
heden nog steeds aan herinnerd worden met de carnaval. Het 
bijzondere keuje waar Angeren naar vernoemd is!

Keujespraot



Wilt u een personeelsfeest of receptie organiseren? Is het tijd voor een gezellig tuinfeest met 
vrienden of stappen jullie binnenkort in het huwelijksbootje? “de Hoeve” catering en party 

service maakt van alle feestelijke gelegenheden een geslaagde culinaire dag. We nemen 
bovendien het nodige regelwerk uit handen. “de Hoeve” catering & party service staat voor 

kwaliteit én gemak. Het enige wat onze klanten nog zelf hoeven te doen is... Genieten!

Adres gegevens:
“de Hoeve” catering & Party service 

Hoeve 31
6851 eR Huissen

tel:  026 - 325 070 60
e-mail: info@dehoeve-catering.nl
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Dansgarde 40 jaar!

Het is dit jaar alweer 40 jaar geleden dat A.K.G. 

de Narrenpoel besloot een dansgarde op te 

richten. Er moest op zoek gegaan worden naar elf  

meisjes die bij ons wilden komen dansen. Op de 

pronkzitting van januari 1970 stonden er, onder 

leiding van Ingrid Bodde uit Arnhem, elf  trotse 

meiden met een geweldige gardedans. 

Vijf  jaar na de oprichting behaalde deze 

succesvolle Prinsengarde al vele prijzen. 

In 1972 werd er besloten ook een minigarde op 

te richten. Onder leiding van Petra Pruijn en 

Hermien Janssen veroverden de nieuwe kleine 

meiden menig hart van de toeschouwers in hun 

prachtige schattige kleding. De Minigarde ging 

niet op toernooien en danste zodoende alleen in 

Angeren. 

Nu 40 jaar later, anno 2010, heeft A.K.G. de 

Narrenpoel een ongekend grote garde. Met maar 

liefst 45 meiden verdeeld over 3 groepen is de 

dansgarde flink gegroeid sinds de oprichting. En 

met zelfs vele meisjes op een wachtlijst lijken we 

de komende jaren ook verzekerd te zijn van een 

geweldige dansgarde. 
Het leuke is dat er nu dochters van de toenmalige 

danseressen de sterren van de hemel dansen en vele 

prijzen binnen halen onder leiding van Laura van 

Gelder en Vivian Bruinsma. 

Ik hoop nog vele jaren te mogen genieten van al 

het plezier die de meiden van the Stars uitstralen als 

echte sterretjes. 

Groetjes,
corry janssen
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Pascalweg 14
6662 n.X. elst (Gld.)

tel. 0481 482780  fax 0481 482052
www.janvandam-motoren.nl

Adres Pastoor versteeghstraat 2, 6687 Aj  
Angeren

telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 
70 04

e-mail hugovandervelde@wanadoo.nl
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- Verkoop van alle merken, zowel nieuw als gebruikt
- onderhoud en reparaties van alle merken 
- Bovag garantie op auto’s en reparaties
- fabrieksgarantie op nieuwe en jonge occasions
- 12 mnd mobiliteitsgarantie op Bovag occasions
- APK Keuringstation
- 80 Bovag occasions op voorraad
- ruime openingstijden (08.00 tot 19.00 uur)
- gratis vervangend vervoer bij onderhoud
- Bovag / ABA lid
- Nationale autopas

Onze occasions zijn ook te zien op
www.paulvandalen.nl

www.rijschoolangeren.nl

De kapsalon met service



Beste carnavalsvrienden,

Minse, minse wat een goed 
jaar hebben wij gehad! Met 
als absoluut hoogtepunt 
natuurlijk de winst van de 

optocht van 2009! Na de derde 
plek met ons 22 jarig bestaan in 
2008 waren we natuurlijk uiterst 
gemotiveerd om weer in de top 
drie te eindigen. Een tweede plek 
was natuurlijk al een verbetering 
geweest, en het scheelde niet 
veel of we waren dan ook tweede 
geworden. Maar een eerste plaats 
bij de wagens was natuurlijk wel 
een droom die werkelijkheid werd. 
Want, al doen we komend jaar 
voor de 24ste keer mee, als kleine 
Feestneusjes hebben we door de 
jaren heen toch vol verwondering 
gekeken naar groepen als de 
Kampsestraot, Ma Flodder, de  
Nachuulen en de Struukduukers. 
We zijn dan ook bijzonder trots 
om in de voetsporen van deze 
Angerse grootmachten te treden. 
Met een enthousiaste grote groep 
(43 leden) hebben we met zijn  
allen toch een mooi stukje werk  
verricht. Ook dit jaar gaan we 
uiteraard weer knallen. We 
hebben immers de eer om de titel 

Inmiddels was de prins ook weer 
gearriveerd, dus gingen we nog een 
nummertje blazen in de Gouden 
Engel. Daar was het nog flink druk 
dus hebben we de tent nog ff  op 
zijn kop gezet! Het was er echt 
super gezellig! We waren niet het 
enige dweilorkest, dus na het spelen, 
konden we nog even genieten van 
de andere muzikanten! Het was een 
geslaagde dag! 
 
Dan nog even dit: Heeft u 
de successhow Mooi weer de 
Deurdweilers gemist? Dan is er 
op 20 maart een herkansing bij Ik 
hou van Angeren! Tijdens deze 
show wordt voor de derde keer de 
Gouden Duim uitgereikt. Kent u 
iemand die de titel van Vrijwilliger 
van Angeren verdient? Vul dan het 
formulier in bij het Dorpshuis of  
mail uw nominatie naar  
info@deurdweilers.nl. 
 
Muzikale carnavalsgroeten van de 
Deurdweilers!

natuurlijk ook een vrolijk deuntje! 
Via Doornenburg kwamen we aan 
in Gendt. Dweilorkest voorop, de 
prins en zijn gevolg erachteraan, zo 
de Klok in! En dan is het gelijk feest! 
Na een paar nummertjes konden 
we aan ons welverdiende biertje! 
Afwisselend met de Zwabberband 
en de DJ maakten we een lekker 
stukkie treuuuut. Even later gingen 
we in optocht naar de Herberg. 
Daar brak de gezelligheid los. Twee 
prinsen en prinsessen met gevolg en 
twee dweilorkesten brachten veel 
gezelligheid mee! Wat setjes muziek 
en blaadjes bier, wijn en cola verder 
zijn wij, de Deurdweilers, weer op 
de bus gestapt. Ditmaal mochten we 
zo doorlopen, maar dan moesten we 
wel de hele weg spelen, haha! Op 
naar Huissen, even spelen bij Sancta. 
Helaas was daar niks meer te beleven 
op carnavalsgebied. Maar we komen 
eigenlijk voor Moeke Janssen, zeiden 
wij, dus die hebben we toen snel 
van de kamer gehaald. En voor haar 
en nog een paar bewoners hebben 
we een paar moppen verteld en 
nog een paar nummertjes geblazen. 

Tot slot willen wij de Nije Lichting 
met hun 11 jarig- en Ma Flodder 
en de Nachuulen met hun 22 
jarig bestaan feliciteren. Laten 
we hopen dat de komende editie 
van de optocht een waardig 
verjaardagsfeest voor jullie mag 
worden. Waar heel Angeren van 
mag genieten! 

Succes allemaal met bouwen, 
maar vooral veel plezier!  Tot ziens 
op 14 februari in Angeren!

de feestneuzen

fruhsjoppen met de bus

te verdedigen, wat toch als een 
extra motivatie werkt. Daarnaast 
helpen wij natuurlijk graag mee 
om de optocht van Angeren 
de mooiste van de Betuwe te 
houden! 

Na wat omzwervingen door  
Angeren hadden we het afgelopen 
jaar erg getroffen met de bouw-
plek, waar we ook dit jaar gelukkig 
weer terecht kunnen! Bij deze  
willen wij de familie Hermsen 
hiervoor nogmaals hartelijk  
danken! 

De Deurdweilers 
draaien al heel wat 
jaartjes mee en hebben 
inmiddels al heel wat 
openingsavonden en 
pronkzittingen voorzien 

van muzikale klanken. Het 
afgelopen jaar hebben we ook 
erg veel lol beleefd tijdens 
de carnaval. Bijvoorbeeld 
tijdens een dagje fruhsjoppen 
in Lingewaard met AKG de 
Narrenpoel. 
 
Zo gingen we dus op de 
carnavalsmaandag de boel onveilig 
maken met de bus! Samen met 
AKG de Narrenpoel stonden we 
om 12 uur al bij de bushalte. De 
polonaise werd toen al ingezet! De 
eerste foto moest uiteraard gemaakt 
worden bij het Keutje in Angeren!
De buschauffeur schrok zich een 
hoedje, zoveel mensen stapten er 
in. De carnavallisten stapten voor 
in, de Deurdweilers achterin, om 
vervolgens toch maar ff  voorin 
af  te laten stempelen, zoals het 
hoort! In de bus bliezen we 

Feestneuzen gaan voor (nog) een knallend jaar! 
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Leutsestraat 11
6687 LJ Angeren
Tel. 026 325 67 50
Fax.  026 325 67 47
Mob. 06 - 5142 37 48
E-mail: rutjes-deuren@planet.nl

Beter in bewegen

Jan Joostenstraat 40a
6687 AC Angeren

Tel. 026 - 325 52 72
www.mvanderploeg.nl



dolle dagen 2010Programma
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Zaterdag 13 februari
 

Aanvang 11.11 uur:
Sleuteloverdracht in Gouden Engel te Huissen, 
aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard 

door burgemeester de Vries.

Aanvang 17.30 uur:
Carnavalsmis in de “St. Bavo” kerk.

Aanvang 20.11 uur:
Groot gekostumeerd Bouwersbal in het Dorpshuis. 

Met muziek van Wim Polman.

Zondag 14 februari 
KEUJESGATSE OPTOCHT

Start vanaf 13.30 uur:
Vanaf het kermisterrein aan de Zahnstraat volgens 
route (zie elders in het boekje). De prijsuitreiking is 
na afloop van de optocht in het Dorpshuis, 
waarna het grote feest los barst.

Maandag 15 februari 
12.00 uur tot 17.00 uur:

Fruhsjoppen rondje Lingewaard 
(let op!!! geen activiteiten in ‘t Dorpshuis).

dinsdag 16 februari 
14.30 uur tot 16.30 uur:
Bezoek van zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Johan de Fuscalist en Prinses Mariska aan 
de jongste en oudste inwoner van ‘t Keujesgat. 

Aanvang 20.11 uur:
Het A.K.G. sluit haar seizoen af in het Dorpshuis 
tijdens een gezellige avond met muziek van Wim 
Polman.

Voor de jeugdactiviteiten zie pagina 13
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Pedicure bij u thuis

Elly Buurman Stienstra

met Diabetici 
en Reuma 

aantekening

 Prins Hendrikstraat 11 
   6687 AA Angeren 
        06 - 29 155 451
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Reglement 
vûr alles en iedereen die aon de Angerse 
Karnavalsoptoch’ meeduu’.

colofon

Opstellen (start):

oude schoolplein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf  Molenstraat / 

linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf j. joostenstraat / rechtsaf  emmastraat 

/ rechtsaf Past. Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / linksaf Kard. de jongstraat / linksaf 

emmastraat / rechtsaf / Poelsestraat linksaf Pr. Bernhardstraat / linksaf Wilhelminastraat / 

einde optocht en prijsuitreiking: dorpshuis. 

Woord van 
dank

1. ’n Kar mag op eige’ krach’ ten hôgste 2 aonhangers trekke’.
2. de britte van alle karre’ en  aonhangers is ien zovèrre onbepèrk’, as ze maor dûr de smalste 

straote’ van de route kunne’.
3. ’t Hôgste punt van de karre’ en aonhangers mag nie’ veul meer as 5 meter zien.
4. Karre’ die me’ de hand vûr uut getrokke’ worde’ heure bij de loopgroepe’.
5. ’n jeug’groep bestee’ uut ’n aontal blage’ (tot 16 jaor) mè’ per 5 blage’ max. 1 ouwe.
6. Gin mins mag reklame make’, vûr wie dan ôk.
7. van ieder die meeduu’ wûr’ verwach’, gin mins te beledige’. en ôk smèrige woorde’ zien nie’ 

toegestaon.
8. Het is verboje’ um ôw eige’ ien de optoch’ zat te zuupe’.
9. de Optoch’commissie en ’t A.K.G. zien nie’ aonsprakelijk vûr schaoj en rommel, veroorzaak’ 

dûr de karnavalsoptoch’.
10. ’n Jury kiek wie ’t môjste vûr de dag kum’. Ze lette’ op: “zo gek kuj’t nie’ bedinke’!!!!!!
11. Karre’ en aonhangers die nie’ aon di’ reglement voldoen, meuge’ nie’ starte’ en kunne’ zelfs 

laoter nog uut de optoch’ gehaold worde’.
12. Ien de emmastraot schei’ de optoch’d’r uut.
13. ’t dûrgaonde verkeer bìj “Poelzicht” mag je nie dwars zitte’.
14. Bìj alles waorien ’t reglement nie’ vûrzie’, hèt de 

 optoch’commissie ’t laotste woord.

Prebiere’ gillie ôw eige’ hier allemaol aon te houwe’

de Optoch’ commissie.       

colofon

’t Keuje is ’n uutgave van “A.K.G. de 
narrenpoel” uut Angere’. Ien di’ huus-
orgaon stee’t Angerse carnavalsseizoen 
beschreve’. de coördinaotie en productie 
is ien hande’ van ’n redactie die bestee’ 
uut:

Wim Huisman
johan Wagener
Mariska Wagener
frank van Bon
Wilco Huisman

di` buukske is gedruk’ dûr drukkerij 
Kuipers uut Huusse. 

tekste’, foto’s en advertenties kunne’ 
digitaol worde’ aongeleverd. (alleen 
orginele) di’ um de kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mè’ of zonder 
foto’s, grappe’ en grolle’ kan op 
onderstaond redactieadres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
e-mail:  
redactiekeuje@gmail.com

Opstellen (start):

oude schoolplein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf  Molenstraat / 

linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf j. joostenstraat / rechtsaf  emmastraat/ 

rechtsaf Past. Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / linksaf Kard. de jongstraat / linksaf 

emmastraat / rechtsaf Poelsestraat / linksaf Pr. Bernhardstraat / linksaf Wilhelminastraat / 

einde optocht en prijsuitreiking: dorpshuis. 

Woord van dank

Wij danken Gerben Boshoven  
voor zijn jarenlange inzet als 
redactielid van ‘t Keuje!

tevens willen wij ook Henk 
Sluiter hartelijk bedanken 
voor het maken en 
aanleveren van het 
beeldmateriaal.
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A.K.G.     
de narrenpoel 

bedankt alle  
adverteerders!



Pronkzitting 2010




