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Voor u ligt het 43e 
carnavalsboekje. Volgend 
jaar bestaat AKG de 
Narrenpoel 44 jaar, maar 

daarover later meer. 

Allereerst een woord van dank aan 
de redactie. Ze krijgen het ieder jaar 
toch maar weer voor elkaar om een 
prachtig boekje uit te laten komen. 
Natuurlijk ook een woord van dank 
aan de adverteerders. Zonder hun 
financiële steun was dit immers niet 
haalbaar.

Dan wil ik graag bedanken de men-
sen die achter de schermen werken 
bij The Stars, want zij maken de 
kleding, werken achter de coulissen, 
wassen de kleding, kleden de meis-
jes, zorgen goed voor ze, regelen 
het vervoer naar de toernooien en 
ga zo maar door. Duim omhoog!

De gulle gevers tijdens de envelop-
penactie: hartelijk bedankt, ook uw 

Beste carnavalisten,

Weer een nieuw 
carnavalsjaar is 
aangebroken. En ik beloof  

u dat dit een heel mooi en speciaal 
jaar gaat worden. Het is nog niet 
zover, maar in november van dit 
jaar gaan we ons 44-jarig bestaan 
vieren. En dat gaat een feestje 
worden om nooit te vergeten. Ik 
heb er zin in, u ook?

Als ik terugkijk op het afgelopen 
seizoen, dan was dat weer een zeer 
geslaagd seizoen. Het was genieten 
geblazen van begin tot het eind. 

Zeker bij het taarten bakken heb ik 
zelf  erg genoten. Vond het prachtig 
om te zien hoe onze eigen Herman 
in het zonnetje werd gezet door 
ons prinsenpaar. 

Het allermooiste is nog altijd 
de spectaculaire optocht. Zo’n 
schitterende optocht maakt mij een 
trotse president.  

Ik wil graag eindigen met het 
bedanken van het prinsenpaar, de 
adjudant, de raad, senaat en het 
bestuur en iedereen die op wat 
voor een manier dan ook heeft 
meegeholpen aan een fantastisch 
seizoen. Mensen allemaal weer heel 
veel succes, maar bovenal heel veel 
leut en plezier toegewenst.

 
Driemaal Alaaf.

Bryan Schmidt,  
President A.K.G. de 

Narrenpoel

Mr. President 

Carnavalisten uut ’t Keujesgat! 
bijdrage is hard nodig.
Als carnavalsgezelschap hebben 
we besloten om het kindercarna-
val weer terug te brengen naar de 
zondag voor de dolle dagen, zodat 
het meer leeft bij de jeugd. Dit jaar 
is dat op zondag 12 februari.
We zijn al weer druk voor het 
jubileumseizoen, want er moet heel 
wat werk worden verzet en dat met 
een paar mensen. Daarom bij deze 
een oproep aan de jongeren van 
Angeren: kom ons versterken als 
raadslid, want wij zijn hard aan ver-
sterking toe. Schroom daarom niet 
en meld je samen met je vriend(en) 
aan als lid van A.K.G. de Narren-
poel, zodat we zeker weten dat het 
carnaval in Angeren blijft bestaan.

Tevens wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om iedereen te 
bedanken voor het vertrouwen dat 
er de afgelopen 30 jaar in mij is ge-
steld als voorzitter van het optocht-
comité, alsmede voor het mooie 

afscheid na de optocht. Ik hoop dat 
mijn opvolger hetzelfde vertrouwen 
mag genieten als ik.

Ik wil afsluiten met iedereen hele 
fijne carnavalsdagen te wensen en 
de deelnemers aan de optocht heel 
veel creativiteit. Allemaal heel veel 
plezier en ik hoop jullie allemaal 
weer te zien tijdens het bouwersbal, 
de zondagmiddag na de optocht, 
maar zeker ook op de afsluiting op 
de dinsdagavond in ons geheel ver-
nieuwde kulturhus, het Dorpshuis.

Driemaal Alaaf. 

Rook Overweel, 
Voorzitter A.K.G. de 

Narrenpoel
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A U T O D E M O N T A G E B E D R I J F

Krakkedel 40a
6686 MB  Doornenburg

Tel.: 0481  422 179
Fax: 0481  424 533

E-mail: info@jansenvanbeek.nl
Internet: www.jansenvanbeek.nl

Jansen van Beek

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
08.00 - 18.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur 
13.00 - 16.00 uur

Energiestraat 8/10 , 6851 EL HUISSEN
Postbus 138, 6680 AC  BEMMEL 
www.linsen-lenc.nl

Tel.: +31 (0) 26 325 19 44 
Fax: +31 (0) 26 327 58 79
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A.K.G. de Narrenpoel

Prinsenpaar: 
Geert en Monique Alofs 
 
Bestuur: 
Rook Overweel, Wim Huisman, Johan Wagener,  
Marcel Molthoff, Jeroen Krauts en Rob Evers 
 
Erevoorzitter: 
Herman Claassen 
 
Senaat: 
Wim Huisman, Joop Meijer, John Peters,  
Patrick Scholten en Johan Wagener 
 
Raadsleden: 
Jan Knipping, Johan van Gelder, Rob Evers,  
Willy Smits, Marcel Molthoff, Jan Kuster,  
Hans Puntman, Dennis Hendriks, Jeroen Krauts, 
Frenk Arts en Ab Vermeulen 
 
President:  
Bryan Schmidt 
 
Medewerkers:  
Jan Molthoff, Frank Polman, Patrick Vermaas,  
Cor Zwartkruis, Corry Janssen, Hans Buurman,  
Wilco Huisman en Frank van Bon 
 
@pestaartjes: 
Marcel Molthoff, Jeroen Krauts, Wendy Goris,   
Tom Loeters en Lennard Wezendonk

The Stars:

Trainsters: 
Laura van Gelder, Vivian Bruinsma en  
Milou Hoogveld 
 
Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Mariska Wagener 
 
Dancing Stars: 
Vivian Bruinsma, Milou Hoogveld, Xandrine Zuidema, 
Lonneke Bakker, José Rikken, Eva Wierbos,  
Fleur Hermsen, Lianda Buurman, Romy Maters,  
Julia van Meekeren, Leonie Hogenkamp, Melanie Pe-
ters, Kiki Arends, Maureen Witjes en Laura van Gelder 
 
Twinkle Stars:  
Ilse Witjes, Fiori Burgers, Elsa Groenhuijzen,  
Emmely Wagener, Marleen Hendriks,   
Nikki Schonenveld, Daantje van den Heuvel,  
Esmay van Sommeren, Puck van den Heuvel,  
Sophie Schuring, Ann de Krosse, Chrissy Menting,  
Robin Stoffels en Lieke Gerritsen

Little Stars: 
Michelle Peters, Silke Hermsen, Mieke Polman,  
Kim Molthoff, Britt Stoffels, Lize Janssen,  
Fleur Holleman, Charlotte Schuring, Loes Overweel, 
Sophie Reijmers, Pam Helsen, Fae de Krosse,  
Fien Scholten, Mila Maters en Sam Scholten
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Beter in bewegen

Jan Joostenstraat 40a
6687 AC Angeren

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

Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 
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Prins Geert van ‘t Bloemenrijk
Ons tweede seizoen is al 
weer volop aan de gang. 
We hebben er weer  
helemaal zin in. Nu we 
weten wat ons te wachten 

staat, kunnen we nog meer ge-
nieten dan het afgelopen jaar. Wat 
een geweldig eerste seizoen hebben 
we meegemaakt. Beter nog dan wij 
hadden verwacht, maar ja, wat kun 
je verwachten?

Een week voor de carnaval was het 
taartenbakken bij Adri Milder. Wat 
een feest! De bakkerij was om-  
getoverd tot een gezellige chaos 
met alle prinsen uit de gemeente 
Lingewaard en hun aanhang. 
Natuurlijk mocht het Gendtse 
dweilorkest niet ontbreken voor 
de vrolijke noten. Hoe gezellig het 
ook was in de bakkerij, we kwamen 
daar wel om een taart te bakken en 
dat viel niet altijd mee. In het begin 
een beetje onwennig, maar al snel 
was het van niet te veel nadenken, 
maar gewoon doen en werd het een 
mooie taart. Deze taart maakten 
wij voor Herman Claassen, onze 
ere-voorzitter. Onder zijn leiding 
is afgelopen jaar samen met andere 
raadsleden de prinsenwagen  
schitterend opgeknapt.

Maar het mooiste blijft toch de 
optocht in het Keujesgat en wat 
hadden we toch stralend weer (zo 
viel extra op dat de prinsenwagen 
opnieuw geschilderd was: hij  
schitterde in de zon). Prachtig is het 
om vanaf  de prinsenwagen al die 
wagens, loopgroepen en alle andere 
deelnemers die zo hun best hebben 
gedaan om er weer een geweldige 
optocht van te maken, te zien.

ANGEREN GA ZO DOOR!!

Wat ons ook is bijgebleven is de 
gezelligheid met elkaar om er een 
mooi feest van te maken. Het was 
één grote familie. Ondanks dat 
er in ons eerste seizoen voor een 
aantal mensen moeilijke tijden zijn 
geweest, hebben ze altijd klaar 
gestaan voor ons en dat waarderen 

wij zeer. Gelukkig is het nog niet 
voorbij en hebben we nog vele 
leuke dingen voor de boeg. Toen 
ons gevraagd werd of  wij voor een 
derde jaar willen gaan (dan bestaat 
A.K.G. de Narrenpoel namelijk 44 
jaar), voelden wij ons zeer vereerd, 
maar we wilden wel even bedenk-
tijd.  
Na een zomer daarover nagedacht 
te hebben en de kriebels voor de 
carnaval rond november
al wel weer boven kwamen, hebben 
we tegen elkaar gezegd “Wij gaan 
ervoor, want dit is iets wat niet elk 
prinsenpaar meemaakt”.
Beste carnavalisten, wij zijn er weer 
klaar voor om van carnaval 2012 
een spetterend festijn te maken. 
Ons motto is dan ook:

Wij haole’ alles uut de kas!!!

Driemaal Alaaf.
 

Prins Geert van het 
Bloemenrijk 

en Prinses Monique

Komt een man thuis van zijn werk. Staat 
zijn vrouw in de keuken. Zegt de man: 
“Schat, wat zou je doen als we de  
Staatsloterij wonnen?” De vrouw keek 
de man aan en zei: “Ik zou de helft 
aanpakken en van je scheiden.” “Dat is 
goed”, zei de man “ik heb € 20,-  
gewonnen, hier heb je € 10,- en daar is 
de deur!!”

Keujespraot
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Handelstraat 2b
6851 EH Huissen

Tel. (026) 325 29 29
Fax. (026) 325 87 50

DE FRUITHOF
 

carnavalsdagen toe!!!

Voor al uw aardappelen, groenten en fruit.
Ook voor diverse streekproducten en 
cadeau’s kunt u bij ons terecht. 

Jan en Monica Giesen
Lodderhoeksestraat 24
6687 LS Angeren
Telefoon 0481-422125

Openingstijden:
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van: 09.00 - 11.45 uur en van 
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
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Orde van de Vlinder
Ook in het carnavalsseizoen 
2010/2011 werd er door 
burgemeester De Vries 
de Orde van de Vlinder 
uitgereikt. Ieder jaar 

ontvangen enkele personen de Orde 
van de Vlinder, omdat zij zich op 
bijzondere wijze hebben ingezet voor 
de carnavalsvereniging of  voor het 
carnaval in het algemeen. De Orde 
van de Vlinder werd uiteraard ook 
aan iemand in Angeren uitgereikt. 
Onder valse voorwendselen werd de 
persoon in kwestie naar De Kolk in 
Haalderen gelokt. Dweilorkest de 
Deurdweilers zou namens Angeren 
een optreden verzorgen op de 
sleuteloverdracht en vaste fotograaf  
Henk Sluiter werd gevraagd om het 
optreden op beeldmateriaal vast te 
leggen. Nietsvermoedend kwam 
Henk natuurlijk naar Haalderen. Na 
het maken van de nodige foto’s werd 
Henk Sluiter door burgemeester De 

Vries onderscheiden met een bronzen 
medaille en een oorkonde. Henk 
Sluiter maakt bij elke feestavond 
van AKG de Narrenpoel geheel 
belangeloos foto’s en zorgt ervoor dat 
ze op de site van AKG de Narrenpoel 
worden geplaatst. Altijd kan er een 
beroep op Henk Sluiter worden 
gedaan. Henk, gefeliciteerd met deze 
onderscheiding; je hebt hem met recht 
verdiend.

Op 16 mei 2011 kregen wij het ontstellende bericht van het veel te vroege  
overlijden van ons raadslid

 Ben Vermeulen

Ben maakte ruim 27 jaar deel uit van onze raad van elf, ook was hij geruime tijd 
ceremoniemeester totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet.

Jarenlang was Ben de leider van de Raadswagen, die hij ook altijd zelf  met veel 
plezier reed, ondanks zijn ziekte nog tot het afgelopen seizoen toe.

We zullen Ben missen als raadslid en goede kameraad. 
Wij wensen Els, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te 

verwerken. 
Moge hij rusten in vrede.

In Memoriam

Op 28 september 2011 overleed na een slopende ziekte

          Tiny Hofs – Brinkman

Weduwe van onze vroegere secretaris Henk Hofs. 
 

Tiny was prinses aan de zijde van haar man Prins Hendrik van ’t Grundel van 
1975 tot 1977. Zij was altijd zeer betrokken bij het wel en wee van A.K.G. de 

Narrenpoel.

Wij gedenken haar als een hartelijke en gastvrije persoonlijkheid en wensen  
Angela en Jack, Judith en Frank en kinderen veel sterkte bij dit grote verlies.

Moge zij rusten in vrede.
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Beste carnavalisten,

Alweer voor de 16e keer staan de Struukduukers in de  
startblokken om een bijdrage te leveren aan de mooiste  
optocht van de Betuwe.

Met weemoed denken wij terug aan de jaren dat wij nog schoolgaand 
of  werkeloos waren en dag en nacht in de weer waren om toch maar 
zeker alles uit de kast (of  uit het krat) te halen. Maar na al die  
succesjaren komt er een moment van rust en bezinning en er moet 
natuurlijk ook voor een nieuwe lichting gezorgd worden.

Dit leidt ertoe dat we inmiddels met een wat kleiner groepje  
bouwen, maar toch zeker weer van de partij zullen zijn met een 
wagen. Gelukkig kunnen we rekenen op een fijne bouwplek bij de 
familie Emmerzaal met regelmatig veel gezelligheid en af  en toe een 
beetje extra warmte met koffie in de keuken (Bedankt!). 

Wij kijken er naar uit dat ons mooie Angeren weer omgedoopt 
wordt tot “Keujesgat” en we weer een aantal dolle dagen mogen 
beleven. 

Maar hoelang blijft de naam “Keujesgat” nog actueel? Het aantal 
keujes is inmiddels wel op 11 handen te tellen en hoe moet het 
dan met onze Carnavaleske identiteit? 
Dit gaan wij tot de bodem uitzoeken.

Wordt vervolgd,  tijdens de Angerse optocht…

De Struukduukers

De avonturen van de Struukduukers

Op de dinsdagmiddag werden traditiegetrouw 
de oudste en jongste inwoner van ’t Keujesgat 
bezocht. Prins Geert van het Bloemenrijk, zijn 
prinses Monique, een afvaardiging van AKG de 
Narrenpoel en een kleine delegatie gardemeisjes 
gingen eerst op bezoek bij de jongste inwoner 
van ’t Keujesgat. Dit jaar een meisje: Sanne 
Laurentzen, geboren 2 maart 2011. 

Aan de jongste inwoner werd officieel een huisorde van 
AKG de Narrenpoel uitgereikt en een wandbord. Voor de 
moeder was er een mooie bos bloemen. Natuurlijk was er 
voor ons beschuit met muisjes. 

De oudste en jongste van ‘t Keujesgat

Daarna togen we naar de Poelsestraat, hier gingen we aan 
de oudste inwoner een prinsenorde uitreiken. Het bezoek 
was voor Anneke Vermeulen. De delegatie van AKG de 
Narrenpoel werd hartelijk ontvangen. Anneke kreeg naast 
de prinsenorde ook een fruitschaal en een mooie bos 
bloemen overhandigd. De gardemeisjes werden verwend met 
after-eight-chocolaatjes. Gezamenlijk werd er nog gezellig 
gebabbeld over vroegere en huidige tijden.
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Sint Maartenstraat 40 in Gendt 

Telefoon nummer 0481 423007 

HAIRFASHION “SUUS”
Voor hem en voor haar

Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Word lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

Jungle Kids
Langestraat 63a 
Huissen
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Dà Harry de Vries veur ons mooie Angere’
’n twiddehands plaotsnaambord hè gekoch?

En dà de Dweildag veurig jaor ien Bemmel
onze Deurdweilers nét nie d’n èrste plek broch?

En dà ’t dorpshuus zich nou inins
‘Kulturhuus’ nuume moch?

En dat ’r zo veul huuze ien Angere’ te koop staon,
mar dat ’r gin intje wur verkoch?

En dà onze Pim ’n Jumbo ien Bemmel begon
en dà de COOP naor Angere’ komme moch?

 
En dà de supportersvereniging een feesje giv,

mar dà zelfs de speulers van ’t èrste, de tent nie ins 
bezoch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dà onze eige Rook Overweel 
d’r mar zo mee stoppe moch?

En dà iemand de reclamefolders mè ’n busje
via ’n rondje deur d’n achtertuin op de Hogeweg 

rondbroch?

En dà veurig jaor iemand van ver van de hut
ien Angere’ de buut verzurrege moch?

En dà de Loatbløjers veurig jaor d’r nie bìj ware,
umda ze niks leuks hadde bedoch?

Mar dà ze dit jaor wèr van de partìj zien,
umda ze aon de optoch zien verknoch?

Ze zien dus nog nie uutgebluijt…
wie had dà nou gedoch?

       
Un  Loatbløjer

Dà ha’j toch nie gedoch? 
Dit jaar is er voor de 13e keer gevist om de “Stef  
Zwartkruis Bokaal”. Dus zaterdag ’s morgens weer 
vroeg naar het “Kulturhus” voor de loting van de 
beste plek aan de Linge, achter in de Kampsestraat 
(onze nieuwe visstek).

Dit jaar zijn er verdachte omstandigheden geconstateerd 
tijdens de lotingen. Het is ons namelijk opgevallen dat er 
mensen zijn die telkens de beste plekken loten, of  niet  
Herman? Daarom hebben wij besloten een onderzoeks-
commissie in te stellen naar deze verdachte omstandighe-
den, onder de naam “Het keujesgat vist achter het net”. 
Ondanks dat Prins Geert van het Bloemenrijk nog geen tijd 
heeft kunnen vinden om een hengeltje uit te gooien, willen 
wij hem toch vragen voorzitter te worden van deze  

commissie. De raad van 11 zou 
deze commissie dan  
compleet moeten maken, om 
deze misstanden te onder- 
zoeken. Tijdens de dolle dagen 
zal dit nog de nodige stof  
doen opwaaien.

Het weer heeft ons dit jaar 
af  en toe ook wat parten 
gespeeld. De wedstrijd van 
augustus werd hierdoor naar 
15 oktober verplaatst.  
Aangezien de zomer al niet 
veel soeps was wat 
temperatuur betreft,  
vroren we zowat vast aan 

onze viskoffers. Gelukkig 
konden we ons na deze koude morgen opwarmen bij Ger 
onder het genot van een warme bak koffie met een lekkere 
koek.

Over de vangsten van dit jaar kunnen we zeggen: er werd 
veel vis gevangen, echter het gewicht viel tegen. Herman 
heeft aardig moeten zwoegen om al deze enorme vissen, 
van gemiddeld  10 cm, bij elkaar op te tellen om tot een 
definitieve uitslag te komen (heeft iemand dit eigenlijk nog 
nagerekend?). We willen Rook feliciteren met het behaalde 
koningschap. Als we goed geteld hebben, is dit reeds de 
derde keer. Gefeliciteerd!! Driemaal Alaaf  voor Rook!!

Net na het beëindigen van de viscompetitie hebben we 
moeten vernemen dat één van onze vissers met zijn  
gezondheid worstelt. Wij willen hem namens alle mede-
vissers veel sterkte wensen in de komende tijd en hopen 
hem weer te mogen begroeten tijdens de viswedstrijden van 
komend visseizoen.

Rest ons iedereen nog een fijne carnaval toe te wensen…

Alaaf, 
de jonge honden

Visserslatijn

Uitslag 2011 
Plaats Naam Lengte
1 Rook Overweel 1198 cm
2 Iwan Zwartkruis 586 cm
3 Herman Claassen 536 cm
4 Cor Zwartkruis 221 cm
5 Eric Maas 121 cm
6 Nolleke Hendriks 108 cm
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Bloem- en plantarrangementen 
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
 
Vanaf april neem even tijd voor gezelligheid bij 
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Het carnavalsgevoel van de Deurdweilers
Hallo carnavalisten,

Als jullie dit verhaal lezen, 
dan zit het eerste grote 
optreden van het jaar er 
weer op: de Pronkzitting. 

Wat een feest is dat toch weer ieder 
jaar en we zijn blij dat wij 
als Deurdweilers op de 
eerste rang mogen zitten.

2012 wordt ook een 
ambitieus jaar voor ons 
als orkest. We doen 
met nieuwe muziek en 
thema mee aan de drie 
grootste dweilfestivals van 
Nederland: Hemelvaartsdag 
in Groenlo, op 10 juni 
uiteraard de Bemmelse 
Dweildag en op 7 juli 
spelen we in Voorthuizen. 

Maar 2012 is ook ons jubileumjaar. 
De Deurdweilers bestaan namelijk 
alweer 20 jaar en dat kan natuurlijk 

niet ongemerkt voorbij gaan. We 
hopen jullie allemaal te zien op 
zaterdagavond 24 maart in het 
Dorpshuis voor een gezellige 
meezingavond, uitreiking van de 
4de Gouden Duim en aansluitend 
een party met een DJ. 

Naast dit gezellige jubileumfeest 
zal er 8 jaar na “Het dak d’r af ” 
een nieuwe CD verschijnen met de 
grootste hits van de afgelopen jaren 

en ook wat nieuw materiaal. Daar 
horen jullie zeker weten ook meer 
van de komende maanden. En 
ook voor het najaar ligt er nog een 
plannetje voor een gezellig feest, 
waarna we direct in polonaise het 
44-jarige jubileumjaar van A.K.G. 

de Narrenpoel in kunnen 
gaan.

Maar voor het zover 
is, storten we ons eerst 
in het feestgedruis van 
het komende carnaval. 
De bouwers wensen wij 
succes met het afbouwen 
van de mooie karren en 
groepen en hopelijk zien 
we heel Angeren terug 
op een van de (carnavals)
evenementen in het 
Dorpshuis. Alaaf!!!

Groetjes, 
De Deurdweilers

Prinselijke taarten
In het carnavalsseizoen 2010/2011 werden er een 
week voor de carnaval natuurlijk weer taarten  
gebakken door de Prinsen van de gemeente  
Lingewaard. Ook onze Prins Geert van het  
Bloemenrijk was uitgenodigd om bij Bakkerij  
Milder in Gendt een taart te komen maken.  

De grote vraag was natuurlijk waar de taart dit jaar naar toe 
zou gaan? Dit werd pas aan het einde duidelijk, toen de  
taart versierd werd met een hengel, een vis en de NEC-vlag. 
De persoon die de taart zou ontvangen hield van  
vissen en van NEC. 

 
Niemand minder dan Herman Claassen zou dit jaar de taart 
ontvangen, de ere-voorzitter van A.K.G. de Narrenpoel.  
Herman wist van niks en was duidelijk zichtbaar ontroerd 
toen ineens Prins Geert van het Bloemenrijk, zijn Prinses 
Monique en een kleine afvaardiging van A.K.G. de  
Narrenpoel voor zijn deur stonden. Hij vroeg zich al af  
waarom de kinderen en kleinkinderen ineens ’s middags 
op bezoek kwamen. De taart werd uiteraard aangesneden 
en smaakte prima. Daarna was het nog lang gezellig.
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    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

L
Erik Wierbos

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

Auto- en motorrijschool ook E achter B



‘t Keuje 2012 19



20 ‘t Keuje 2012

Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99 Tel 06 291 309 10

p.oosterink@planet.nl
www.agrotechtniekoosterink.nl

 
 
 

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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ANGEREN – Of  we weer even in de pen 
wilden klimmen voor ‘t Keuje, het Angerse 
Carnavalsblad van A.K.G. de Narrenpoel. Dat 
doen we natuurlijk graag, maar waarover zul-
len we het eens met de lezers hebben dit jaar? 

Uit de oude doos 
Eerst dan maar even herinneringen ophalen (ahum). 
Voor degenen die nog niet van de Bijdehandjes ge-
hoord hebben: we bestaan als carnavalsploeg officieus 
sinds 2009 en officieel sinds 2010. 

In 2009 werden we als “F Eendjes” ingedeeld bij de 
jeugdloopgroepen en ons thema voor dat jaar werd: 
“Voetballen doe je niet in je eendje”.

In 2010 hadden we de smaak te pakken en met een 
uitgebreide ploeg (31 personen) vonden we een thema 
rondom bijen en zo kwamen we op onze huidige naam 
voor de ploeg “De Bijdehandjes” en de slogan:  
“Wêj zien d’r wêr bij”. 

In 2011 zijn we met 37 man sterk heel druk in de weer 
geweest met het thema “Angers Dagblad (AD)”. Met 
een Keuje van papier-maché die de krant las, een kran-
tensnipperkanon en een heuse krantenkiosk. En een 
echte Angerse krant die in de week voor de optocht bij 
de inwoners van Angeren op de mat viel.  
 
Helaas of  gelukkig bleef  de uitgave maar beperkt tot 2 
edities…

Wie zijn de Bijdehandjes?  
De ploeg bestaat uit 9 families (39 mensen). We  
hebben heel veel verschillende types in de ploeg:  
handige, creatieve, fanatieke, lolmakende,  
gestructureerde, hardwerkende, verzorgende en  

De Bijdehandjes zijn weer van de partij!

technische types. Een zooitje ongeregeld af  en toe. 
Maar met vooral veel lol om samen te werken voor de 
mooiste optocht uit de Betuwe. 

Wij zijn in 2012 weer van de partij!  
Bij deze uitgave van ’t Keuje zijn we al weer in volle 
gang om ons thema voor de optocht van 2012 vorm 
te geven. We hebben een paar overlegjes achter de rug 
op diverse adressen, hebben nu zelfs een eigen bank-
rekening en weer onze vertrouwde bouwplek in de 
schuur van Brandts.

We realiseren ons dat we dit jaar alles uit de kast 
moeten halen om ons niveau van de afgelopen jaren 
vast te houden. Maar we hebben er veel zin in en daar 
gaat het om!

We wensen alle carnavalisten uit ’t Keujesgat weer een 
geweldige carnaval en mooie optocht toe.  
Wêj zien d’r in 2012 in elk geval ok wêr bij.                      

               Groetjes!  
      De Bijdehandjes

Optocht comité
Beste carnavalisten uit het Keujesgat! Ik ben 
Rob Evers en ben al een aantal jaren lid bij 
A.K.G. de Narrenpoel. Sinds 2 jaar ook 
bestuurslid. Voordat ik bij de Narrenpoel 
kwam zat ik, als ik mij niet vergis in 1999, bij 
de Thuusblievers. Die jammer genoeg stopten 

met bouwen van carnavalswagens na een hele leuke en 
mooie periode. Maar ja, je wilt natuurlijk niet langs de 
kant gaan staan, want als je eenmaal hebt geproefd van 
de optochtsfeer, ben je natuurlijk verkocht!

Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken; nou ja 
eigenlijk klompen, want daar loop ik altijd op.  
Gelukkig was daar een buutegewoon leuk ploegje aan 
de gang! Ik heb toen eens gevraagd of  ze toevallig nog 
een beetje hulp nodig hadden en ja hoor, ik mocht 
gelijk beginnen met lego-blokken maken! Dus er blijft 
wel wat kriebelen bij die optocht in het Keujesgat als je 
eenmaal hebt meegedaan!

Terug naar de Narrenpoel. Tijdens een vergadering 
van de Narrenpoel werd er medegedeeld dat voorzitter 
Rook Overweel zou stoppen als voorzitter van het 

optochtcomité. Toen niemand de hand opstak, ik zelf  
ook niet, ben ik na de vergadering toch eens met Rook 
gaan praten. Wat houdt het allemaal in? Rook heeft 
een hoop uitgelegd. Wat een bult informatie! Ik kreeg 
het niet allemaal in een keer verwerkt op mijn harde 
schijf. Daarom heb ik gevraagd of  het mogelijk was 
om een jaartje mee te lopen om te zien hoe alles gaat. 
Dat was vorig jaar en nu is het zover: Rob is voorzit-
ter. Wat een eer om dat te mogen zijn voor de mooiste 
optocht van de regio. 

Bij deze wil ik Rook bedanken voor ruim 30 jaar inzet 
voor de optocht! Driemaal Alaaf!

Opgeven voor de mooiste optocht kan nog steeds!
Meld je aan bij: Rob Evers, Kerkstraat 14, 6687 AG 
Angeren. Tel. 0618517072 of  mail naar:  
optochtkeujesgat@gmail.com

Veel plezier en lol tijdens de dolle dagen! 

 Driemaal alaaf, 
Rob Evers
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OPTOCHT 2011

Paalrij 9, 6852 GL- Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639

Fax 026 - 3257345

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  

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl
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OPTOCHT 2011
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Uitslag Keujesgatse 
Carnavalsoptocht 2011
Individueel:         
2e prijs  L. 1.  The Stig   Top Gear      482 
1e prijs  P. 2.  Henk Peters   Moyland kat in het bakkie   512 
 
Paren:         
5e prijs  P. 1.  Angers Wife    Weij gaon mit de prijzen strieken  499 
4e prijs  P. 2.  Hemmie Bouwman  Ik heb de rooie hond    518 
3e prijs  P. 3.  Ben en Marian Hofs   Een schot in de roos     540 
2e prijs  P. 4. Kuster    Het loatste kletje     549,5 
1e prijs  P. 5.  B. Polman, M. Stoffels Rook bedankt     552,5   
  
Jeugdgroepen:         
3e prijs  L.11.  Peters     Plastic recycling     451,5 
2e prijs  P.  6. De Spekjes    Weej hebbe de grotste spek-takel  469 
1e prijs  P.  1.  Het Buutengebied  Angeren op zoek naar een pastoor  496

Loopgroepen:         
  8e prijs L. 8. Veur Mekaor   Verhuizen sportpark de Poel   480 
  7e prijs:  L.10.  De Nachtbrakers  Mona Lisa       489 
  6e prijs  L. 9. De Nije Lichting  Wij zien goed uut de verf  gekomme 489,5 
  5e prijs  L. 7.  De Swansen    Het spookt in Angeren   497 
  4e prijs  L. 3.  De Knoestenbraojers Rio is hiero       517 
  3e prijs  L. 4.  Groot Rome    Kikkerdril     536,5 
  2e prijs  L. 2.  T.O.K.    Dagopvang kan paoldansen   543,5 
  1e prijs  L. 5.  De Bijdehandjes  A.D. Angers Dagblad    546,5  
 
Wagens:         
  7e prijs W. 2.  Ma Flodder      Op zoek naar Zorro      504,5 
  6e prijs W. 7.  De Nachuule’    Voetbalplaatjes    510 
  5e prijs W. 4.  De Struukduukers   Ik hou van Holland     532,5 
  4e prijs W. 1.  De Snirikets   Angeren naar de maan    543,5 
  3e prijs W. 5.  ‘t Angers Grut   50 jaar Flintstones     550 
  2e prijs W. 3.  De Feestneuzen    The Flintstones 50 jaar    566 
  1e prijs  W. 6.  Buutegewoon   Ien Angere motte we roeie met de rieme 
       die we hebbe      583

Aanvullende prijzen:

 
Wisselbeker Wagens:   W. 6.  Buutegewoon 

Wisselbeker Loopgroepen:  L.  5.   De Bijdehandjes 

Aanmoedigingsprijs:   L.11.  Peters     

Prinsenprijs:    L.  6.  De Knoestenbraojers     

F.C. Knuddeprijs:    L.11.  T.O.K.  
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Jeugdcarnaval
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Zondag 12 februari:  Jeugdpronk
 Een wervelende show door  

Jumbo Entertainment!

Vrijdag 17 februari:        Carnaval op school 
(Volgens schoolrooster)

De prinses, haar hofdames en de jeugdraad van 11 
zullen een bezoek brengen

 
Sleuteloverdracht

Na schooltijd om 16.11 uur in het  
Schuttersgebouw in Doornenburg

Zondag 19 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 21 februari:  Kinderdisco 
(Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis)

de jeugdige prijswinnaars van de optocht worden dan 
bekend gemaakt

Jeugdcarnaval

Prinses:     Esmay de Dancing Queen met hofdames 
 
Raad van 11:
Peter Vermaas, Kim Vermaas, Bram Alofs, 
Thom Alofs, Romy Eeuwes, Rick Slijkhuis, Mika Stam,
Menke van der Wouden, Damien Brugmans,  
Bas Thomassen

Jeugdraad van 11

@pestaartjes
Het nieuwe seizoen is weer volop begon-
nen en we zijn druk bezig om er een topjaar 
van te maken. Er zijn een hoop veranderin-
gen dit jaar. Het team van de @pestaartjes 
heeft allemaal nieuwe gezichten. Om ze even 
kort voor te stellen: Marcel Molthoff, Jeroen 

Krauts, Wendy Goris, Tom Loeters, en natuurlijk niet 
te vergeten het beste paard van stal, onze blauwe pony 
Lennard Wezendonk. 

Dit seizoen zal totaal anders zijn dan de afgelopen  
jaren. We hebben de organisatie al veranderd. De 
jeugdpronkzitting wordt ook in een ander, ver- 
frissender en nog gezelliger jasje gestoken. De jeugd-
pronkzitting is dit jaar een week voor de carnaval op 
zondagmiddag 12 februari. We krijgen dit jaar een 
knallende show van Jumbo Entertainment en natuur-
lijk optredens van onze eigen Stars.

Helaas moeten we dit seizoen afscheid nemen van 
onze jeugdprins Daymian de Schuuver. We willen hem 
bedanken voor zijn bijdrage aan het afgelopen seizoen.

Op 17 februari is er natuurlijk weer een optocht van 
basisschool Marang. En dan als knaller hebben we de 

fantastische optocht op 19 februari. Dit zal net als  
altijd vast weer de mooiste en de gezelligste zijn van 
heel de gemeente Lingewaard!!
Alle kinderen zijn natuurlijk welkom om mee te lopen 
in deze optocht ... alleen of  samen met je vriendje of  
vriendinnetje; hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!

De kindermiddag zal ingekleed worden als een  
ouderwetse disco. Kom op dinsdag 21 februari met 
vriendjes en vriendinnetjes om lekker te hossen, te 
springen en te dansen.

Dus bij deze nodigen wij iedereen uit om er een mega 
carnavalsfeest van te maken, zodat we dit seizoen op 
‘n knallende wijze kunnen afsluiten.
 
We kunnen bij de @pestaartjes nog best wat  
gezelligheid en hulp gebruiken. Dus ouders en andere 
vrijwilligers: U bent meer dan welkom!!
 
Wij wensen iedereen een super gezellige carnaval toe!

 
 
 Driemaal Alaaf, 

De @pestaartjes
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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

KLUSSENBEDRIJF
WILLEMSEN

TEL 06 - 53 70 45 51

Voor al uw klussen, ook particulier

Voor sfeervolle meubels, keukens, 
slaapkamers en badkamers 

kijk op www.jansentotaalwonen.nl!

40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES 
MET EIGEN MONTAGEDIENST! Met gemak het meest veelzijdige woonatelier

Het gemak van 
alles onder één dak

Karstraat 95 Huissen, 
Tel. (026) 326 99 00, 

www.jansentotaalwonen.nl  
Maandagmorgen gesloten

Vrijdag koopavond

Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 812

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

Weteringseweg 3      6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037    Fax (026) 325 79 98
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Keujespraot
Als je denkt dat de mammoet uit-
gestorven is, heb je het mis, want 

- mam-moet eten koken 
- mam-moet koffie zetten 
- mam-moet de was doen 
- mam-moet boodschappen doen 
- mam-moet de bedden verschonen 
- mam-moet de rommel opruimen 
- mam-moet ramen lappen 
- mam-moet strijken 
- mam-moet helpen met het  
  huiswerk 
- mam-moet zorgen dat het huis    
  schoon is 

- mam-moet helpen in de tuin 
- mam-moet zorgen dat alle  
  rekeningen op tijd betaald worden 
- mam-moet als het nodig is dokter  
  zijn 
 
en als mam een man heeft met twee 
linkerhanden of  een ontzettend 
luie, of  helemaal geen man, moet 
ze ook nog electriciën, timmerman, 
fietsenmaker, schoenmaker etc, etc, 
etc zijn, maar mam-moet vooral 
niet zeuren!!! 

Ode aan de Optocht
De grote Angerse stoet begon 
prachtige wagens reden rond.

Alsof  het allemaal niet mooier kon 
en een glimlach om onze mond.

Wat zijn wij trots op onze schitterende optocht.

Nog een paar dagen te gaan 
en dan komt de carnaval weer op gang.

We mogen weer de gekste kleren dragen,
hossen met veel vrolijke carnavalsliederen en gezang.

Op het Bouwersbal wordt de moed al ingedronken,
de spanning stijgt, dan voelen we ons op ons best!
De volgende dag gaat de verkleedpartij beginnen,

de ene wagen nog mooier dan de rest.

Afsluiten in het dorpshuis in de grote zaal,
dan word het weer spannend en stampend vol. 

Er wordt gedanst en gesprongen,
dan gaan we massaal uit ons bol!

Na de optocht nog twee dagen te gaan,
en dan is het alweer voorbij voor een jaar.

De carnavalsspullen gaan in de kast,
het masker wordt weer afgezet en iedereen is weer herkenbaar.

Het was weer een geweldige tijd
die ik niet snel vergeten zal. 

Die onvergetelijke Angerse Carnaval!

De Feestneuzen
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Arnhem  
Pieter Calandweg 13, 6827 BJ
Tel.: + 31 (0)26 364 42 11
Fax + 31 (0)26 364 99 88
e-mail

Huissen  
Nijverheidsstraat 10a, 6851 EJ
Tel.: + 31 (0)26 325 52 30
Fax + 31 (0)26 325 14 05
e-mail  

Duiven  
Impact 9, 6921 RZ
Tel.: + 31 (0)26 312 18 10 
Fax + 31 (0)26 312 17 24
e-mail

Koos van Elk
BANDEN - UITLIJNEN - BALANCEREN - ACCU’S - UITLATEN - SCHOKDEMPERS - SPORTVELGEN

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl
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Buiten het seizoen om
Misschien vragen jullie 
je af  of  die lui van 
de Narrenpoel alleen 
iets doen tijdens het 
carnavalsseizoen. Ook 

voor degenen die het zich niet 
afvragen, volgt hier het antwoord: 
Nee. 

Jaarlijks in de maand september 
wordt er een activiteit 
georganiseerd voor alle leden, 
medewerkers en hun eventuele 
partners. Wat voor een activiteit 
dan wel? Dat hangt af  van de 
organisatoren. In ieder geval moet 
er bier aan te pas komen en ook 
moet er iets te eten zijn. Dat er 
meestal iets bij bedacht wordt dat 
neigt naar een sportieve activiteit, 
is eigenlijk een bijkomstigheid. 
Gezellig bijpraten is het 
belangrijkst. Nou dat is gebeurd! 
Heerlijk gebarbecued in de hal bij 
ons Prinsenpaar, want het weer 

nodigde niet echt uit om dit in de 
buitenlucht te doen.

Nu het sportieve element toch ter 
sprake is gebracht, kunnen we er 
ook wel iets over vertellen. Deze 
keer was er gekozen voor het  
oer-hollandse en alom bekende spel 
PLEE-BORSTEL-GOOIEN.

Voor het geval u dit spel thuis ook 
eens op een feestje wilt spelen, 
u heeft niet veel nodig: een oude 
plee-pot (liefst nog met indicaties 
aan de rand van wat er allemaal in 
terecht is gekomen) en een  
plee-borstel. 

In tweetallen werd er met de  
plee-borstel gegooid en degene die 
na 5 keer gooien de plee-borstel het 
meest in de plee-pot had gegooid, 
ging door naar de volgende ronde. 
U begrijpt het al, hilariteit alom. En 
het mooie is, dat er eerst gedaan 
werd of  er een dartswedstrijd 
moest worden uitgevochten. Van 
de zijde van de dames was daar al 
meteen commentaar op. Dat het 
uiteindelijk een spel werd op een 
vlak waar ook zij ervaring hadden, 
maakte voor de uitslag toch niets 
uit.  
 
In de finale stonden  2 heren: Wim 
Huisman en Frenk Arts. Er volgde 
een fanatieke strijd; de prijs loog er 

ook niet om. Een prachtige emmer 
met schoonmaakartikelen speciaal 
voor de plee. Uiteindelijk ging het 
gelijk op en moest de beslissing 
vallen tijdens een geblinddoekte 
worp. Frenk Arts won glansrijk en 
ging met die geweldige hoofdprijs 
aan de haal.

Wat er later op de avond nog 
gebeurde met een bolchrysant, 
heeft de redactie om haar 
moverende redenen uit dit stuk 
gehaald, maar gelukkig hebben we 
de foto’s nog...

Keujespraot
Een man en een 
vrouw hebben 
de hele dag al 
ruzie. Ze zit-
ten in de auto 
en komen langs 
een boerderij. 
Een eindje ver-
derop staan wat 
varkens, zegt de 
vrouw: “Kijk, 
familie van je?” 
Zegt de man: 
“Ja, aangetrouwd.”
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Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken

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

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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De jaarlijkse kledingwissel bij The Stars
Als de thema’s van de 
nieuwe dansen bekend 
zijn, is meestal eind april 
en kan het zoeken en 
bedenken van bijpassende 
kleding beginnen. De 

desbetreffende musicals worden 
soms bezocht en daarna zoeken 
we verder in patroonboeken, 
programmaboeken en op internet. 

Zijn de ideeën uitgewerkt en de 
patronen gevonden, dan worden de 
patronen getekend en uitgeknipt.  
 
Dan kan het naaien beginnen. 
Voor de showdansen zijn dit 
seizoen (2011/2012) weer veel 
nieuwe kostuums gemaakt: 48 
stuks maar liefst. En dat terwijl 
we maar met 44 meiden zijn. Tja, 
sommige danseressen hebben 2 of  
3 kledingstukken nodig, omdat ze 
nog om moeten kleden tijdens de 
dans.

In dit seizoen is het volgende aan 
kleding gemaakt: 

- 24 overhemden/bloezen;  
- 27 broeken; 
- 14 giletjes; 
- 7 colbert jasjes; 
- 17 jurken; 
- 3 rokken; 
- 4 topjes; 
- 6 overgooiertjes; 
- 6 schortjes; 
- 6 bloesjes met korte mouwtjes; 
- 1 koningsjas; 
- 3 strakke pakken.

Ja en met het maken van 
24 overhemden ben je er 
niet, want daar moeten 
nog knoopsgaten in en 
knopen aangenaaid worden. 
Één moeder heeft dit jaar 
dan ook 240 knoopsgaten 
gemaakt en 240 knopen 
aangenaaid!!!   
Ook de giletjes moesten 

worden voorzien van 28 
knoopsgaten, 28 knopen 
en 20 drukknopen. De 
broeken moeten een 
knoop, dan wel een 
drukknoop hebben, 
evenals de colbertjasjes.

Dit alles is gemaakt van maar 
liefst 135 meter verschillende 
stoffen, gekocht op diverse 
markten en stoffenbeurzen 
op verschillende plaatsen in 
de regio. We hebben zelfs een 
stoffenbeurs bezocht in Ahoy 
Rotterdam. In juli en augustus 
worden al wat stoffen gekocht, 
maar er wordt nog vaak tot 
oktober gezocht voordat alles 
bij elkaar is. 

Overal moeten natuurlijk 
bijpassende fournituren komen, 
ofwel ritsen, knopen, lintjes, 
kant en elastiek. En om al die 
kostuums te kunnen naaien heb 
je natuurlijk nog bijpassende 
kleuren garen en lockgaren nodig. 
Voor al die kostuums van dit 
seizoen is ruim 24 kilometer garen 
gebruikt!!! Er als finishing touch 
komen er dan nog accessoires bij: 
hoedjes, kroontjes, onderbroekjes, 
hemdjes, panty’s en kousen.

Het doel is uiteraard om alles met 
de openingsavond af  te hebben, dat 
is meestal wel een beetje stressen de 
laatste week. Maar het is weer gelukt 
dit jaar. Er zitten weer heel wat uren 
naaiwerk in!!!

En alleen met naaien van kleding zijn 
we er niet. Ook voor de decors moet 
vaak de naaimachine in actie komen: 
doeken/hoezen, gordijnen en dit 
jaar zelfs een luchtballon. Ja, Laura 
kan het de heren van de decorbouw 
soms echt moeilijk maken. Dit jaar 
was het dan ook de luchtballon waar 
veel denkwerk aan vooraf  ging. Maar 
het is gelukt. 

Heren van de decorbouw en verder 
alle moeders, vaders, broers en zusjes 
die The Stars dit seizoen op welke 
manier dan ook hebben geholpen: 

DANK JULLIE WEL.
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Cafetaria Braulio
Angeren en Gendt 

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

Jan Joostenstraat 25, Angeren        026 - 3251633
Dorpstraat 21-2, Gendt        0481 - 424647   

     

Lingewal 4C - 6681 LJ  Bemmel

Lestrade
Voor aanleg en onderhoud van:

- gas-, water-, elektrotechn. installaties
- centrale verwarmingsinstallaties
- ketelvervanging
- badkamer en sanitaire instalaties
- lood, zink en gootwerken
- dakbedekking
- airconditioning



In 1969 zocht ik 11 
dansmariekes bij elkaar. 
Begeleidster werd Willie 
van Bon - Pruyn en 
Willie Scholten deed het 

naaiwerk. Trainster werd Ingrid 
Bodde uit Arnhem.

Dat was het begin van wat nu 
The Stars zijn. De meiden die 
toen dansten, zijn nu inmiddels 
zelf  moeder en hebben dochters 
bij de huidige dansgroep. Onze 
dansgarde bestaat nu 42 jaar, 
vele danseressen, trainsters en 
begeleidsters kwamen en gingen. 
Ik ben 21 jaar lang met veel plezier 
begeleidster van de garde geweest, 
van een kleine groep van 6 meisjes 
tot nu een groep van 45 meiden. 
We hebben lief  en leed met elkaar 
gedeeld, met enkele meiden zelfs 
16 tot 21 jaar lang! Met trots kijk 
ik terug op de vele successen die 

we mochten beleven, denk maar 
aan Laura van Gelder: tweemaal 
Nederlands kampioene solodansen! 
The Dancing Stars werden eenmaal 
derde en eenmaal tweede op het 
Nederlands Kampioenschap. Als je 
kleine meisjes van zes jaar op ziet 
groeien tot volwassen dames, merk 
je zelf  ook dat je ouder wordt. Nu 
is het ook mijn tijd om te stoppen 
als begeleidster van The Stars. Dit 
was een heel moeilijke beslissing 
voor mij. Niet zozeer omdat ik het 
niet leuk meer zou vinden, maar ik 
word ouder en al het werk en tijd 
kostte me teveel energie. Na mijn 
verhuizing naar Huissen werd het 
er ook niet gemakkelijker op.

Ik maak graag plaats voor een 
jongere begeleidster die ik net 
zoveel plezier toe wens als dat ik 
er zelf  altijd aan beleefd heb. Voor 
mij zit de taak er op, maar ik zal er 

altijd zijn als ze me nodig hebben. 
Ik wil nog graag als medewerkster 
blijven fungeren. Vanaf  deze plaats 
wil ik graag iedereen bedanken 
voor de steun die ik kreeg om deze 
groep meiden bij elkaar te houden. 
Ook voor de samenwerking met 
en de steun van het bestuur en 
de ouders. Alles wat we bereikt 
hebben, hebben we met z’n allen 
gedaan. Het carnaval en The Stars 
houden zoals altijd een warme 
plaats in mijn hart. Het is een groot 
deel van mijn leven en ik hoop er 
nog lang van te kunnen genieten.

Groeten, 
Corry Janssen
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Een tijd van komen en een tijd van gaan
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Jeroen Wagemaker
grondverzet & transport B.V.

graafwerk  - zand & grond - containers - transport

Tel: 0614604153 
jw-graafwerk.nl

TRENDS
Kids Kleding & Gaming

Dorpsstraat 29F, 6681 BK Bemmel
www.kids-trends.nl

Telefoon: 06-11641066
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Achter de schermen
Jullie hebben allemaal 
wel van ze gehoord: The 
Stars. Die prachtige groep 
meiden van de garde. 
Wie ze wel eens heeft 

zien dansen, weet dat ze de  
voetjes goed van de vloer af  
kunnen krijgen.

Maar ze dansen niet alleen garde.  
Ze vermaken zich ook prima met 
showdansen:  Robin Hood, My 
Fair Lady,  De Gelaarsde Kat, 
Joseph,  Mary Poppins, Mamma 
Mia, Wicked, Pettycoat. Alle grote 
theaterproducties worden door 
de dames gedanst. Daar hebben 
ze in Angeren geen Joop van den 
Ende voor nodig!  De kenners 
weten dat er voor deze dansen 
altijd decors opgebouwd 
worden. Dan verschij-
nen er twee mannen op 
het toneel. De een wat 
groot en rond, de ander 
wat klein en dun. Nee, 
dat zijn Laurel en Hardy 
niet, dat zijn wij! Johan 
en Erik. Wij zijn de vaste  
decorbouwploeg van 
The Stars. Elk seizoen 
maken we de decors 
voor de dansen die de 
meiden doen. En, al 
zeggen we het zelf, het 
ziet er elke keer weer 
prachtig uit. Dat komt 
natuurlijk ook door het 
prachtige schilderwerk 
op de decors. Dat wordt gedaan 
door andere vrijwilligers. Wij zijn, 
zeg maar, meer van de constructie.  
Want alles moet demontabel zijn, 
maar ook stevig en veilig. Daar 
beginnen we in mei al over na te 
denken en aan te bouwen, zodat 
alles weer op tijd klaar is voor het 
nieuwe seizoen.  

Maar ik hoor jullie al denken, wat 
een boel werk voor een paar keer 
dansen.  Nou, daar heb je het  
helemaal mis. Inderdaad, in  
Angeren dansen we jammer 
genoeg maar een paar keer per 
seizoen. Maar de meiden gaan ook 
op toernooien. Dan dansen ze 
wedstrijden bij de NDO, de  
Nederlandse Danssport  
Organisatie. En hoe mooi het in 
Angeren ook is, op toernooi gaan 

is voor ons het allermooiste. Dat  
begint al op de zondagmorgen met 
het ophalen van de bestelbus. De  
afgelopen jaren de bus van Erik 
Wierbos. Tot de decors steeds  
groter werden en letterlijk de bus uit 
groeiden. Tegenwoordig is de familie 
Hermsen onze vervoers-sponsor, 
zeg maar. We laden alle decorstukken 
in (in onderdelen) en zetten de boel 
goed vast zodat er onderweg niets 
beschadigt. Oh ja, wel even con-
troleren of  we niets vergeten! Dan 
danskleding, schmink en nog een 
heleboel andere meidenspullen erbij 
en de stoet kan vertrekken. Meestal 
naar het Brabantse land, waar het  
toernooi in een sporthal, een dorps-
huis (kulturhus?) en soms in een 
echte schouwburg wordt gehouden.   

Eenmaal daar aangekomen wordt 
het pas echt gezellig. Eerst de  
decoringang opzoeken, want die zit 
meestal achterom. Daarna de  
spullen uitladen en naar binnen 
brengen en bekijken hoe de toegang 
naar de dansvloer is. Is het hoog 
genoeg, breed genoeg, is er ruimte 
om de spullen klaar te zetten, noem 
maar op. Even een kijkje nemen 
op het podium, sfeer proeven. Een 
flink podium trouwens,  van 6 bij 
10 meter, de oppervlakte van 500 
bierkratjes. 

Inmiddels is het tijd voor het eerste 
bakje koffie. Aan de bar ontmoeten 
we al die andere vaders die ook het 
hele dansseizoen met decors achter 
hun kinderen aan rijden. Na zoveel 
jaren ken je elkaar allemaal en het is 
altijd leuk om elkaar weer te zien.

Dan begint het opbouwen en klaar 
zetten van de decors. In de goede 
volgorde, zodat er tussen de  
dansen weer omgebouwd kan 
worden. Tussen de dansen door 
helpen we een decormoeder met 
een rolletje ducktape of  een steek-
sleuteltje, altijd dankbaar werk. Dan 
nadert het grote moment, de laatste 
dansen komen eraan. Met de show-
dans van The Dancing Stars. De 
grootste meiden en natuurlijk het 
grootste decor. Dat is altijd even 
spannend, want de danseressen 
moeten de diverse decorstukken 
zelf  in elkaar zetten; wij mogen het 
podium niet op. 

Dan begint de adrenaline te stro-
men: eerst de spullen op volgorde 

klaarzetten, nog even 
wat laatste instructies ge-
ven, de dansgroep voor 
ons helpen om de decors 
er snel af  te krijgen en 
dan gaat het gebeuren.  
De muziek start en we 
helpen de meiden om de 
decors goed op de vloer 
te krijgen. Soms kom 
je handen tekort, maar 
dan zijn er altijd andere 
decorvaders die snel 
even een helpende hand 
toesteken. Daarna snel 
de zaal in om de dans te 
kunnen zien. Na 4 minu-
ten weer terug achter de 
coulissen om de decors  

weer aan te pakken en aan de kant 
te zetten. Want de volgende dans-
groep heeft onze hulp ook nodig.

Hoe hard de strijd op de dansvloer 
ook gestreden wordt, bij de decors 
is de saamhorigheid altijd heel 
groot. Als de danseressen elkaar  
feliciteren bij de prijsuitreiking,  
kijken de decorbouwers samen 
terug op een geslaagde dag. We 
hebben het weer gefikst! Dan alles 
afbreken, inladen en weer in  
colonne naar huis terug. Nog  
nagenietend van de afgelopen dag 
wordt er dan alweer vooruit  
gekeken naar het volgende toer-
nooi. We hebben er zin in.

Johan van Gelder en 
Erik Rikken
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Bouwersbal 2011
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Kom je tijdens een sport-
avondje de oude prins 
Johan de Fuscalist tegen, 
krijg je gelijk de vraag: 
“Schrieve gullie van de 

Nachuule nog een stukske vur ’t 
Keuje?”. Goede vraag. Hebben 
die avond toevallig ook nog  
vergadering, dus zal het eens  
navragen is mijn antwoord. Moet 
het eigenlijk wel eind van de 
week in huis hebben, is het ant-
woord van de Fuscalist terwijl hij 
moeiteloos een paar gewichten 
wegdrukt. 

Nu hebben we dit seizoen al  
enkele vergaderingen gehad en 
weten we eigenlijk nog niet wat 
we gaan bouwen, sterker nog 
we weten niet eens of we een 
kar bouwen of als loopgroep de 
optocht van 2012 ingaan. Dat we 
meedoen is wel zeker, moeten 
tenslotte de kinderen opleiden om 
er zeker van te zijn dat ook over 

11 jaar de Angerse optocht nog 
steeds de mooiste is. De kinderen 
kunnen dan ook niet wachten tot 
het weer zover is en eerlijk gezegd 
ook wij willen volgend jaar het 
44-jarig jubileum van de  
Narrenpoel meelopen, dus op-
geven is geen optie.

Een onderwerp verzinnen, het 
komt elk jaar weer terug. Vaak 

zijn er de meest mooie ideeën 
en plannen, maar ook evenveel 
meningen. Gelukkig komen we 
er elk jaar weer uit en kunnen 
de “bouwtekeningen” gemaakt 
worden. Maar hoe krijg je dat 
gebouwd in een paar weken, of 
beter gezegd in een paar avonden 
of zaterdagen? Eigenlijk is het een 
klein wonder dat er elk jaar weer 
van die prachtige creaties op het 
kermisterrein verschijnen.

Na afloop van het sportavondje 
kom ik de Fuscalist nog ff tegen 
“Zie het stukske wel verschijnen”, 
zegt hij. Eerst een onderwerp 
verzinnen denk ik bij mezelf, dat 
stukske komt volgend jaar wel!
Fijne carnaval allemaal.

 Een Nachuul

Stukse van een Nachuul

Mins, erger ow niet!
Gin muus mèr ien de Bavo-kerk

Alleen un Karmel-liet
Mins, erger ow dan niet

Lop je ien de Boerehoek
En zie-j de tunnel niet

Mins, erger ow dan niet

Hei-j de OZB betaolt
Bu-j dan kets en faijjiet
Mins, erger ow dan niet

De moraal:
Ut spel wurd dur de politiek

Gespeuld en gewonne
Warum? 

Ze gebruuke ons Keujesgat
As pionne!

 Loopgroep TOK
  Trots Op Keujesgat
  (hulp en mede-

bouwers alvas bedankt) 
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Adres Pastoor Versteeghstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 70 04

E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

Pannerdenseweg 99  Tel.: 0481 - 42 19 24
6686 BD  Doornenburg  Fax: 0481 - 42 50 62
www.autorijnhoeve.nl

AUTO  
RIJNHOEVE BV
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Programma
Dolle Dagen 2012

Zaterdag 18 februari
Aanvang 11.11 uur:

Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de  
gemeente Lingewaard door burgemeester De Vries in 

het Schuttersgebouw te Doornenburg.

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 19 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 20 februari
12.00 uur tot 17.00 uur:

Fruhsjoppen. 
Kijk op www.narrenpoel.nl voor meer informatie. 

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

Dinsdag 21 februari 
14.30 uur tot 16.30 uur:
Bezoek van zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Geert van het Bloemenrijk en Prinses Monique 
aan de jongste en oudste inwoner van ‘t Keujesgat. 

Aanvang 20.11 uur:
Het A.K.G. sluit haar seizoen af in het Dorpshuis 
met een après ski festijn.

Voor de jeugdactiviteiten zie pagina 29
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Afsluiting seizoen 2010/2011
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Reglement 
vûr alles en iedereen die aon de 
Angerse Carnavalsoptoch’ meeduu’
1. Een voertuig mag op eigen kracht ten hoogste 2 aanhangers trekken.
2. De breedte van de wagens is in zoverre onbeperkt, dat de wagens de hele route zonder  
 problemen moeten kunnen volgen.
3. Het hoogste punt van de wagens mag ten hoogste 5 meter zijn. De wielen moeten 
 minimaal 20 cm van de grond beveiligd zijn en er mag langs de route niet worden  
 gesnoeid.
4. De met de hand voorgetrokken wagens vallen onder loopgroepen.
5. Het is verboden reclameteksten mee te voeren.
6. Voorts wordt er van de deelnemers verwacht dat zijn geen beledigende tekst voeren, 
 gericht tegen personen of instanties. Het gebruik van schuttingtaal is verboden.
7. Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Van 
  bestuurders van de wagens wordt verwacht geen alcohol te nuttigen voor en tijdens de 
 optocht.
8. De optochtjury zal de wagens, loopgroepen, paren als individuele beoordelen.  
 De criteria zijn: presentatie, actualiteit, originaliteit, afwerking.
9. Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Kerkstraat en Emmastraat moet te allen tijde de 
 aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd.
10. Voor deelnemers van buiten Angeren wordt eerst het oordeel van de vereniging  
 gevraagd.
11. De optocht wordt ontbonden in de Prins Bernhardstraat.
12. Voertuigen die niet aan dit reglement voldoen, kunnen worden geweigerd of uit de  
 optocht worden gehaald.
13. Bij opgave van een gelijk onderwerp wordt de tweede opgave gevraagd van onderwerp  
 te veranderen. Doet men dat niet, dan wordt bij de telling 150 punten  
 in mindering gebracht.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de  
 optochtcommissie.
15. AKG de Narrenpoel en de optochtcommissie kunnen niet  
 aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door deze  
 carnavalsoptocht.  

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’ digi-
taol 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 bedanken Henk 
Sluiter hartelijk 
voor het maken en 
aanleveren van het 
beeldmateriaal.

A.K.G. de 
Narrenpoel 
bedankt alle 
adverteerders!
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Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79

Jungle Kids
Langestraat 63a 
Huissen

Tip van de redactie: 

Kijk voor meer foto’s en 
informatie op de website 

van de Narrenpoel: 
 

WWW.NARRENPOEL.NL 
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Pronkzitting  2012
DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968



48 ‘t Keuje 2011


