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‘T KEUJE
Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.

Februari 2016, nummer 37

Nieuw prinsenpaar! 
Prins Dick van het Roode Wald 

en prinses Yvonne
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Pronkzitting 2016 
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Tradities en veranderingen
Beste mensen uit ’t Keujesgat 
en omstreken,

Vaak hoor je zeggen dat verandering goed 
is. Hoewel ik die stelling grotendeels 
onderschrijf, hecht ik ook aan tradities, 

vaste waarden waarop gebouwd kan worden. Voor 
carnaval in ’t Keujesgat geldt de optocht als een 
belangrijke traditie, die met name door de inzet van 
de bouwgroepen in stand wordt gehouden. Een 
andere vaste waarde waar ik als voorzitter trots op 
ben, is dat carnaval in ’t Keujesgat wordt geken-
merkt door saamhorigheid en verdraagzaamheid. 
In de wereld van tegenwoordig is dat immers geen 
gemeengoed meer waar vanuit kan worden gegaan. 
Gelukkig kennen we hier alleen gezonde rivaliteit 
en kan een kwinkslag naar deez’ of gene nog op de 
juiste waarde worden geschat.

Van de traditie van een prinsenpaar dat twee jaar 
lang het gezicht van onze vereniging is, Ronald 
en Debby bedankt voor jullie inbreng de afgelopen 
jaren, kom ik langzaam bij de verandering: ons 
nieuwe prinsenpaar Prins Dick van het Roode Wald 
en prinses Yvonne. We zijn inmiddels al een aantal 
keren met elkaar op stap geweest en hun enthou-
siasme werkt aanstekelijk! Ik wens Prins Dick en 
prinses Yvonne twee mooie carnavaleske jaren toe.

Een andere verandering dit seizoen heeft te maken 
met de carnavalsmaandag. De afgelopen jaren zijn 
we met de leden van onze vereniging in Duitsland 
en Valburg geweest. We hebben het daar erg naar 
de zin gehad, maar het gevoel dat we graag iets 

wilden betekenen voor 
de carnavalsvierders 
in onze gemeente 
bleef knagen. We zijn 
dan ook erg blij dat 
hetzelfde gevoel bij de 
Gentenarren leefde. 
Dit jaar organiseren 
wij samen met hen en 
de Waskniepers een 
‘Rosenmontag’, een 
ouderwetse carna-
valsmiddag voor jong 
en oud. Wij hopen dat 
dit de start vormt van 
een nieuwe traditie 
waar veel carnavalsliefhebbers plezier aan gaan 
beleven. Verderop in deze uitgave vindt u meer 
hierover. 

Voor nu genoeg woorden van de voorzitter, voor 
jullie ligt alweer een exemplaar van het inmiddels 
legendarische ‘buukske waor alles ien stee’ over 
carnaval ien Angere’, ofwel ’t Keuje. Ik wens een  
ieder veel leesplezier en een bijzonder mooi car-
naval in ’t Keujesgat en zie jullie graag op één van 
onze avonden, in of bij de optocht en misschien wel 
op de ‘Rosenmontag’. 

Driemaal Alaaf
Johan Wagener

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

Keujesproat
Twee medewerkers van een bedrijf zitten op carna-
valsmaandag te zuchten en kreunen op het werk. 
Ze zouden zo graag nog een dagje of twee verlof 
nemen, maar de baas heeft alle verlof opgeschort 
omdat er teveel werk is. 

Plots springt een van de 
twee op. “Ik weet een 
manier om enkele dagen 
verlof te krijgen!” roept 
hij. “Hoe dan?” vraagt de 
ander. De man kijkt snel 
rond – niets te zien van 
de baas. Hij klimt op zijn 
buro, neemt enkele tegels 
van het valse plafond uit, 
klimt in het plafond. Dan 
slaat hij zijn benen over 
een metalen pijp, laat zich 
zakken en hangt zo met 
zijn kop naar beneden. 
Binnen enkele seconden 
staat de baas er. “Wat 

is dat hier allemaal?”. “Ik ben een lamp,” zegt de 
man. “Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. 
Maakt dat je wegkomt, en dat is een bevel! Ik wil je 
hier minstens twee dagen niet zien!” “Ja meneer de 
baas,” antwoordt de man heel gedienstig. Hij springt 
naar beneden en verdwijnt door de deur. De tweede 
man staat op en loopt ook snel naar de deur. “Hela, 
waar ga jij naartoe?” vraagt de baas. “Naar huis. Ik 
kan niet werken in het donker…”
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Openingsavond 2015/2016 
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Pastoor Versteeghstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Mobiel 06 51 77 70 04
www.hugovandervelde.nl

Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 812

Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 
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A.K.G. de Narrenpoel 

Prinsenpaar:
Prins Dick van het Roode Wald en Prinses Yvonne

Bestuur:
Johan Wagener, Patrick Scholten, Geert Alofs, Rob 
Evers, Jeroen Krauts en Marcel Molthoff

Erevoorzitter:
Herman Claassen

Ereleden:
Rook Overweel en Wim Huisman

Raadsleden en Senaat:
Geert Alofs, Ronald Dikker, Rob Evers, Johan van 
Gelder, Dennis Hendriks, Jan Knipping, Jeroen 
Krauts, Tom Loeters, Joop Meijer, Marcel Molthoff, 
John Peters, Hans Puntman, Patrick Scholten, 
Johan Wagener en Lennard Wezendonk

President:
Bryan Schmidt

Hofschenker:
Patrick Scholten

Medewerkers:
Erik Arends, Gea Boerboom, Frank van Bon, 
Wilco Huisman, Henk Janssen, Raymond Kuster, 
Jan Molthoff, Frank Polman, Henk Polman, Glenn 
Puntman, Debby Slinkman, Willy Smits, Patrick 
Vermaas, Jochem Vermeulen, Bastian Wagener, 
Mariska Wagener en Cor Zwartkruis 

Huisfotograaf:
Henk Sluiter

Jeugdprinsenpaar:
Bram Alofs en Marlijn Schuring

Jeugdraad:
Thom Alofs, Tess Arissen, Nora Buurman, Jelmer 
van Eunen, Tristan Hagen, Nika Kooistra, Steyn 
Opgenoort, Stijn Scholten, Lara Visch en Tjard van 
der Woude

@pestaartjes:
Jeroen Krauts, Tom Loeters, Dana Longerich, 
Marcel Molthoff, Lennard Wezendonk en 
Mandy Wezendonk 

The Stars 
Trainsters: 
Laura van Gelder, Milou Hoogveld en 
Lianda Buurman

Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Sjanneke Joosten

Little Stars: 
Susan Fox, Ilse Hendriksen, Imke Maassen, 
Mila Maters, Maike Molthoff, Luna Oosterink 
en Chayenne Volleberg

Twinkle Stars:
Rianne Bohmer, Marieke Fox, Maud Hermsen, 
Silke Hermsen, Inky Huisman, Janne Huisman, 
Fae de Krosse, Emma Kuster, Jade Kuster, 
Kim Molthoff, Noa Oosterink, Loes Overweel, 
Joy Scholten, Sam Scholten, Sylvie Schraven en 
Marlijn Schuring

Dancing Stars:
Lianda Buurman, Melissa van Dam, Karlijn 
van Delen, Laura van Gelder, Marleen Hendriks, 
Milou Hoogveld, Rosiana van Huit, Ann de Krosse, 
Chrissy Menting, José Rikken, Nikki Schonenveld 
en Sophie Schuring 



8     ‘t Keuje 2016 

Proclamatie 
Prins Dick van het Roode Wald

 
Ik, Prins Dick van het Roode Wald, bijgestaon dur mien eige’ Prinses 

Yvonne, durpsprins van ‘t Keujesgat, afgezant van carnavalsgroep 
Ma Flodder, zeg tege’ ollie: ALAAF. 

Wij kunne’ ons gin môjer begin wense’ dan midden ien deze zaol 
vol minse’ ‘t volgende te verklaore’:

Ten erste  Da’ wij trots zien op 47 jaor carnaval ien ’t Keujesgat
Ten twidde Mak  veul schik en kom naor ’t bal, want ons durpke is  
   groot mè carnaval
Ten darde Da’ alle wège ien ‘t Keujesgat mè carnaval eenrichtings
   verkeer zulle’ worde’ en wel zo da’ iedereen wel naor ’t 
   Durpshuus toe kan komme’, mâr nie’ mèr trug
Ten vierde Da’ de optoch’ nog veule jaore’ bij ons thuus neve op ’t 
   Kermisplein kan starte’
Ten vijfde Da’ wij as “Flodders van ’t erste uur” effe twee jaor ver
   stek laote’ gaon,  mâr daornao  er gewoon wir zulle’ staon
Ten zesde Da’ de Stars mâr wir vaak meuge’ schittere’, mèt hun 
   danse’ en wij dur bij zien om ze aon te moedige’
Ten zeuvende Da’ er gin fees’ is as de Deurdweilers nie’ zien gewis
Ten achtste Da’ as ien Angere’ de moan wir schien en ien Huuse’ de 
   sterre’ straole’, wij ôk wir  ‘n pulje zien gaon haole’
Ten negende Da’ je vur ‘t mojste plekske aon de Rien mèt carnaval  
   ien ‘t Keujesgat mot zien 
Ten tiende Da’ wij as echte scouts ollie ien de ore’ wille’ knope’, da’ je  
   trots mag zien as je ien de Angerse’ optoch’ mee mag lope’
Ten elfde  As je net as wij niks wil misse’ en alles wil meemaoke’, je 
   dan as leste af zal motte’ haoke’

Ons motto is Wij  make’ graag overal ‘n feesje van!!
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Wij willen ons graag aan jullie voorstellen...
De komende 2 jaar zullen wij in de carna-
valstijd door het leven gaan als “Prins Dick 
van het Roode Wald en Prinses Yvonne”. 
Wie zijn wij? En hoe kom je aan deze 
mooie titel? Dat zullen we met jullie delen 
in dit verhaal.

Dick woont al bijna zijn hele leven op “t Roode 
Wald”, de naam van zijn ouderlijk huis aan de 
Zahnstraat. Heel kort woonden we samen in Huis-
sen, maar de mooie plek in Angeren bleef trekken. 
Al snel verbouwden we het achterhuis en we wonen 
daar nu al weer 20 jaar. Intussen zijn ook onze  
kinderen erbij gekomen: Silke, Maud en Gijs. We 
zijn allebei actief in het verenigingsleven van  
Angeren. Zo organiseerden we jaren het kinderdorp 
in Angeren, waar we beiden in het bestuur zaten. 
Sinds enkele jaren hebben we beiden binnen de 
scouting in Angeren een functie. De één als voor-
zitter en de ander meer in de uitvoering als leidster 
van de bevergroep. We zijn er trots op dat de  
scouting binnen Angeren leeft! Yvonne geniet van 
het werken met kinderen, wat ze ook doet als  
vrijwilliger bij Peuterspeelzaal Pinkeltje en in de 
Ouderraad van de basisschool. Het geeft naast het 
werken bij Driestroom veel energie. Dick is voor zijn 
werk te vinden als opzichter in de wegenbouw.  

Maar hoe word je dan prinsenpaar? Het begon 
allemaal zo: Patrick (één van de keuzecommissie-
leden zo bleek later) was tijdens de carnaval van 
2014 al wat aan het polsen binnen carnavalsgroep 
Ma Flodder. Het werd toch eens tijd dat uit die groep 
een prinsenpaar voort zou komen. Wat hij niet wist, 
was dat er al namen verzonnen waren de afgelopen 
jaren binnen de groep van Ma Flodder. Zo zagen 
wij  “Prins Paul de Vurige” al op de prinsenwagen 
staan en werden ook Edwin en Arno in onze groep 
genoemd als toekomstige prins. Ook waren er wel 
dames die een mooie prinses wilden zijn of hof-
dame. En als Frank in Angeren zou komen wonen 
kon hij ook een goede prins zijn van Angeren met 
zijn prinses, zo vonden we. Het kwam er allemaal 
niet van... 

Tijdens die carnavalsavond trok Patrick de stoute 
schoenen aan om eens voorzichtig rond te vragen 
bij enkele van de mannen van Ma Flodder. Bij Dick 
kreeg hij een reactie dat hij altijd langs mocht komen 
om te praten als het ging over een prinsenpaar.  
Praten kan altijd toch? Ook was Patrick Yvonne 
al eens tegen het lijf gelopen tijdens het winkelen. 
Zo stonden we samen in de rij bij de kassa van de 
Action, wat te kletsen over verjaardagskadootjes. Bij 
Patrick ging er op dat moment in een flits door zijn 
hoofd: “die zouden we ook wel eens kunnen vragen 
met haar prins!” Wat je in de Action niet allemaal 
kunt regelen. 
Het kwam er van: Patrick kwam samen met Geert 
op een avond in het geheim langs in de Zahnstraat 
op ’t Roode Wald. Aan de keukentafel was het hoge 

woord er al snel uit: “Willen jullie het nieuwe prin-
senpaar worden?” We hebben er meteen JA op 
gezegd.  Het was nog wel even lastig om het voor 
de kinderen geheim te houden. De oudsten hadden 
Geert en Patrick toch gezien. “Wat kwamen die twee 
van de carnaval bij ons doen?” was de vraag. “Uh 
(even denken), papa is zo handig dat hij gevraagd 
is om te helpen iets te timmeren voor de onthulling 
van de nieuwe prins.” Dit was het eerste leugentje 
om bestwil om het grote geheim te bewaren en zo 
zouden er nog wel een aantal volgen. 
Pak uitzoeken, onderscheiding ontwerpen, op 
zoek naar een bijpassende jurk, een proclamatie 
schrijven en de laatste details doornemen met de 
keuzecommissie tijdens een gezellig etentje. En dat 
allemaal in het geheim. Het was een leuk, maar ook 
best een lastig half jaartje.

Hoe wil je heten als prins? Wat zetten we op een 
onderscheiding? Allemaal keuzes waar je ineens 
als prinsenpaar in spé voor staat. En welke smoes 
verzinnen we nu weer om een avond weg te kunnen 
voor het pak? Het was voor ons al snel duidelijk 
dat we ons mooie en fijne stekkie wilden noemen 
in de naam van de prins. “t Roode Wald” is een van 
oudsher belangrijke plek in Angeren. Er stond ooit 
een kasteeltje met een heuse gracht eromheen. Nu 
verwijst de naam van ons huis hier nog naar. En zo 
was de naam: “Prins Dick van ’t Roode Wald” gebo-
ren. Ook de onderscheiding is hierop gebaseerd. 
Op 14 november is het grote geheim uitgekomen, 
tijdens de openingsavond van de carnaval. Even 
dachten er nog velen dat het toch “prins Arno” zou 
gaan worden. Hij speelde het verhaal dan ook 
goed mee. Vanaf dat moment zijn we volop aan het 
genieten en hoeven we hier ook geen geheim meer 
van te maken! We willen daarom ons verhaal ook 
eindigen met onze eigen motto voor de komende 2 
jaar: 

Wij maken graag overal een feestje van!

Prins Dick van ’t Roode Wald 
en Prinses Yvonne
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Geen koopavond
Maandag gesloten

DE HELE FAMILIE 
LOOPT ER MEE WEG
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Terugblik naar de toekomst
Beste carnavalisten uit ‘t Keujesgat.
Het moment is weer daar, het mooiste 
blaadje van Angeren ligt weer op de mat 
en dat wil zeggen dat het carnavalssei-
zoen weer in volle gang is. Sterker nog, de 
dolle dagen staan alweer voor de deur, en 

dan zit het er alweer op. Eerst nog even de mooie 
herinneringen ophalen van het afgelopen jaar door ’t 
Keuje eens lekker op je gemak door te spitten.

Allereerst neem ik u mee naar de periode rond 
Valentijnsdag van 2015. Dat was de periode van de 
dolle dagen van het vorige seizoen. Dagen waar we 
veel genoten hebben in ons eigen Keujesgat. We 
weer hebben laten zien waar een klein dorp heel 
groot in kan zijn. Wat een geweldige dagen hebben 
we weer beleefd. Natuurlijk beginnen de dolle dagen 
met de sleuteloverdracht. In 2015 in Huissen bij de 
Kraonige’ waar Prins Ronald de Muzikant het start-
schot kreeg om de scepter te mogen zwaaien over ‘t 
Keujesgat. En alweer voor het laatste seizoen  
deden Prins Ronald de Muzikant en zijn prinses 
Debby dit geweldig. De dolle dagen gingen natuur-
lijk verder met het bouwersbal, de OPTOCHT en 
niet te vergeten de slotavond met als afsluiting het 
haringhappen op dinsdagavond. 

Ook zijn we die dagen even buiten de deur we-
zen kijken. Samen met de Deurdweilers en onze 
striekenvrienden van het Blauwe Striekske hebben 
we Valburg op de kop gezet. In november op het 
Prinsenbal moesten we helaas afscheid nemen van 
Prins Ronald de Muzikant en zijn Prinses Debby,  
maar dat betekent tegelijkertijd dat we een mooi 
nieuw prinsenpaar mochten verwelkomen. Uit het 
niets verscheen een prachtige paar op de bühne 
die de komende twee carnavalsseizoenen zullen 
gaan schitteren. Ik heb het over niemand minder 
dan Dick en Yvonne Hermsen, die van het Roode 
Wald inderdaad. Soms heb je vermoedens, maar ik 
had dit prinsenpaar totaal niet verwacht. Wel wist 
ik meteen dat het echt iets is voor deze twee kan-
jers. De avond duurde meteen al veel te kort, mede 
dankzij de geweldige muziek verzorgd door Seven 
Days Music. Het bezoekje in het Baggergat die 
week erop was dan ook een avondje om niet snel te 
vergeten. Ook daar werd een nieuwe prins gepre-

senteerd, hebben we flink 
gelachen en zijn we niks te 
kort gekomen. Kleibakkers 
bedankt!!! 

Wat niet op het program-
ma staat, maar zeker 
wel in mijn agenda, is de 
presentatiemiddag van 
“The Stars”.  Wat kun-
nen die meiden geweldig 
dansen. Als je die meiden 
een keer in een andere ambiance wilt zien dansen, 
is deze middag echt een aanrader. Het is werkelijk 
waar prachtig wat die gehele groep neerzet. En dan 
heb ik het echt niet alleen over de dansen. Nee, 
het is het hele pakket: de kostuums, het decor, de 
make-up en natuurlijk de presentatie. Deze sterren 
stralen in Angeren en daar mogen we met zijn allen 
trots op zijn.

Afgelopen weken zijn we natuurlijk ook in de weer 
geweest met hier en daar een bezoekje bij een 
collega-vereniging, altijd gezellig. Het verst in ons 
geheugen zit natuurlijk onze eigen Pronkzitting. In 
een goed gevulde zaal hebben we weer ouderwets 
kromgelegen van het lachen. Een goed programma 
met dans, zang en humor. De tap vloeide rijkelijk 
en ik heb vooral veel vrolijke mensen om me heen 
gezien. Ik mag en kan dus zeggen dat het weer een 
zeer geslaagde avond was.

Tot slot wil ik jullie nog even meenemen naar de toe-
komst. Aankomende week staan namelijk de dolle 
dagen weer voor de deur. Laten we er met zijn allen 
ook weer dolle dagen van maken. Kom met zijn 
allen gezellig een drankje doen op het bouwersbal. 
Geniet met zijn allen weer van de mooiste optocht 
van de Betuwe, door de mooiste straten van Linge-
waard.  En laten we dinsdagavond gezellig afsluiten 
en vernemen wie de publieksprijs dit jaar mag ont-
vangen tijdens de afsluitende avond waar natuurlijk 
voor iedereen een lekkere haring klaar zal staan. 

3x alaaf
President Bryan Schmidt
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Cafetaria Braulio
Angeren  

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

Jan Joostenstraat 25, Angeren        026 - 3251633   

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

WWW.PERSOON-SC.NL
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Angeren bedankt! 
Beste carnavalisten,

Wat is de tijd voorbij gevlogen! 
Twee fantastische seizoenen die wij mee 
hebben mogen maken als prinsenpaar van 
A.K.G. de Narrenpoel. Wij kijken terug op 

een fantastisch mooie tijd. We hadden het nog wel 
even vol kunnen houden als prinsenpaar, maar aan 
al het moois komt een eind. 

Wat hebben we veel meegemaakt: mooie, leuke en 
fantastische feesten. Met allemaal lieve mensen om 
ons heen. A.K.G. de Narrenpoel is een hechte club, 
ze nemen je direct op in de groep.

We willen iedereen hartelijk bedanken die de afgelo-
pen jaren met ons hebben meebeleefd en voor ons 
klaar hebben gestaan. Onze jaren als prinsenpaar 
zitten erop en we wensen Prins Dick van het Roode 
Wald en prinses Yvonne dan ook een hele mooie en 
geweldige tijd toe!

Angeren Alaaf!
Ronald en Debby

Ook “klein” Angeren bedankt
Prins Bram de Keeper is samen met 
Prinses Marlijn twee jaar lang het Prinsen-
paar over jong carnaval vierend Keujesgat 
geweest, maar hun taak zit erop. Daarom 
wordt op zondag 31 januari het nieuwe 
Prinsenpaar van het seizoen 2015-2017 

bekend gemaakt.
De tijd vliegt als je schik hebt. Gelukkig waren het 
twee jaren dat je er mee bezig bent, plus de voorbe-
reidingen. Allemaal spannend en leuk.  Samen een 

pak en een jurk op maat laten maken, passen en 
nog eens passen. Wat zagen we er allebei prachtig 
uit. Dan de onthulling door de burgemeester. Alle 
familie en vrienden in de zaal. Super zenuwachtig 
waren we.

Wij hebben twee hele leuke jaren gehad. Vooral de 
optocht vonden wij geweldig, omdat je dan snoep en 
bloemen mocht gooien. Wat ook bijzonder was, is 
het Prinsentreffen: op de foto met meer dan honderd 
prinsen en prinsessen. Afgelopen jaar deed men 
mee aan het Guiness Book of Records. Nou daar 
staan we straks dus mooi in, dat kan ook niet ieder-
een zeggen. Het was daar een drukke boel, maar 
super gezellig. Wij hebben er van genoten, maar 
vinden het ook weer leuk om met onze eigen bouw-
groepen mee te doen.
Wat wij graag verandert zouden willen zien, is dat 
het jeugdprinsenpaar en de jeugdraad meer  
betrokken worden bij de activiteiten van A.K.G. de 
Narrenpoel. Bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de  
presentatiemiddag van The Stars of aanwezig 
zijn bij de openingsavond. Verder willen wij de @
pestaartjes bedanken, want die zijn overal met ons 
mee naar toe gegaan en ook onze papa’s en ma-
ma’s. En natuurlijk ook de mevrouw die ons pak en 
jurk heeft gemaakt.

Wij wensen het volgende Jeugdprinsenpaar op zijn 
minst net zoveel plezier toe als wij hebben gehad.

Groetjes Bram en Marlijn
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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

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.

Car�aval 2016 in de “Herberg de Hoeve” 

Zaterdag 30 januari kindercar�aval van 14.00 – 16.00 uur ( t/m 10 jr )
Zondag 7 febr�ari vanaf 20.11 uur
Dinsdag 9 febr�ari van 10.00 – 16.00 uur
Dinsdag 9 febr�ari van 20.11 tot 00.00 uur

Herberg de Hoeve is tijdens de car�aval de feestburcht van c.v. de Topper�jes

voor meer informatie kijk ook op www.herbergdehoeve.nl
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Prinsheerlijke taarten
Ook in carnavalsseizoen 2014/2015 werd 
er traditiegetrouw een taart gebakken door 
alle prinsen carnaval in de Gemeente Lin-
gewaard. Op zaterdag 7 februari 2015  
togen Prins Ronald de Muzikant, zijn 
Prinses Debby, adjudant Hans en enkele 

raadsleden naar De Klok Horeca Gendt. Vanwege 
de verbouwing van Providentia werd dit jaar uitge-
weken naar deze locatie. De dames van Tijd voor 
Taart hadden wederom het één en ander voorbereid 
en Prins Ronald de Muzikant en Prinses Debby  
konden naar hartelust versieren. Bij niemand van 
A.K.G. de Narrenpoel was bekend waar de taart dit 
jaar naar toe zou gaan. Prins Ronald de Muzikant 
en Prinses Debby hadden hun eigen circuit aange-
sproken om familie en vrienden van de persoon in 
kwestie te benaderen, zodat alles goed zou verlo-
pen die middag. Toen de taart eenmaal klaar was, 
was voor iedereen wel duidelijk naar wie de taart 
zou gaan die middag. Een prachtige foto van het 
prinsenpaar prijkte op de taart, met een marsepei-
nen fototoestel. Ja en wie zou die foto  
gemaakt hebben...? 

Inderdaad, niemand minder dan Henk Sluiter. Zoon 
Han Sluiter, voormalig lid van de Deurdweilers, 
was geïnformeerd en had gezorgd dat Henk die 
middag thuis zou zijn. Onder begeleiding van een 
aantal Deurdweilers, want: “Het is geen feest als de 
Deurdweilers niet zijn geweest” ging de delegatie 
naar het huis van Henk Sluiter. Was hij verrast? Ja 
zeker. 

De koppen weer bij elkaar
Begin december hebben we de koppen 
weer bij elkaar gestoken. En we zijn  
begonnen met een gezellig avondje brain-
stormen. Het was lachen, gieren en brullen 
om alle dingen die de revue passeerden.  

Maar aan het einde van de avond was het idee 
aldaar wat we wilden gaan doen in de optocht. Door 
erg drukke werkzaamheden van een paar leden van 
de groep bleef het voorlopig bij veel app-verkeer. 
Een paar leden ging al vast op pad  om de attributen 
aan te schaffen. Want we moeten toch al wel een 
begin maken. Dus vanaf nu is het met volle kracht 
vooruit, want de carnaval staat voor je het weet al 
voor de deur. En we willen toch iets moois en leuks 
voor de optocht van Angeren betekenen.
 

Tot 7 februari in de optocht. 
De Umleiding

Henk: de taart is jou 
absoluut gegund 
door iedereen. 

Dus dik verdiend. 
Ook de redactie 
van ’t Keuje is altijd 
enorm blij met de 
hoeveelheid foto’s 
die Henk maakt in 
een prachtige kwali-
teit. En deze foto’s? 
Helaas, niet  
gemaakt door Henk 
Sluiter, maar wel 
met zijn camera. 
Dus Henk: bedankt 
voor de foto’s.  
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Een nieuwe prins zoeken voor ‘t Keujesgat
Op een raadsvergadering van het afge-
lopen carnavalsseizoen werden wij goed 
genoeg bevonden door de raad om het 
nieuwe prinsenpaar te gaan zoeken. We 
zijn een avondje bij elkaar gaan zitten om 
te brainstormen over hoe we het wilden 

aanpakken. We besloten om apart van elkaar een 
lijst te maken met namen van wie we zouden  
kunnen gaan vragen.

Nu wil het toeval dat Patrick in die week erna bij 
de Action in Huissen achter Yvonne Hermsen in 
de rij stond en met haar in gesprek kwam. Toen hij 
richting de auto liep bedacht hij zichzelf dat Dick en 
Yvonne wel eens goed prinsenpaar konden zijn. Ze 
zijn namelijk allebei actief bij Ma Flodder en Yvonne 
helpt achter de schermen bij The Stars. Niet veel 
later was de pronkzitting en tijdens die avond heeft 
Patrick voorzichtig Dick gepolst of hij eventueel in-
teresse had om prins te worden. Hij zei: “Kom maar 
een keer praten over wat het allemaal inhoudt”. Dus 
Patrick ging de volgende dag gelijk naar Geert met 
dit verhaal en die zei “maken we gelijk geen lijstje 
meer, dan wordt dit het paar dat we gaan vragen”. 
We hebben in die week meteen een afspraak 
gemaakt om een keer langs te komen. 

Op die bewuste avond werden we hartelijk ontvan-
gen en hebben we uitgelegd wat het allemaal  
inhoudt om prinsenpaar van het Keujesgat te zijn. 
Ze hadden het er samen al goed over gehad en  
wilden heel graag het nieuwe prinsenpaar worden.

Het belangrijkste was hiermee geregeld: We hadden 
een nieuw prinsenpaar! Nu kon het echte regelen 
beginnen: pak voor de prins, jurk voor de prinses, 

een naam verzinnen, onderscheiding laten maken 
en een motto verzinnen. Voor de keuzecommissie 
is er dan nog een belangrijke taak: Hoe onthullen 
we het prinsenpaar. We zijn hiervoor met een foto- 
camera door Angeren gefietst en hebben foto’s 
gemaakt van huizen van mensen die in het dorp 
genoemd werden. En we hebben foto’s gemaakt 
van verschillende hobby’s. Dit alles hebben we ver-
werkt in een PowerPoint reportage. Om alles goed 
door te nemen zijn we wezen eten bij ons inmiddels 
vaste adres de Doppel Adler in Haldern te Duitsland. 
Na een avond gezellig tafelen, kwamen we tot de 
conclusie dat het maar vlug 14 november moest 
worden. Het werd allemaal toch wel wat spannend.

Op de openingsavond waren Dick en Yvonne 
gewoon in de zaal. Ze regelden zelf dat ze in de 
kleedkamer onder de bühne kwamen waar Monique 
en Jessica zorgden dat alles in goede banen werd 
geleid. Geert en Patrick moesten snel omkleden en 
naar achter in de zaal vanwaar ze als boertjes  
binnen kwamen na een rondgang door Angeren 
te hebben gemaakt. In het gesprek dat die twee 
voerden werd de zaal met foto’s  om de tuin geleid 
en werd langzaam de spanning opgevoerd. Op het 
moment dat de spanning om te snijden was, begon 
Seven Days Music het nummer “Don’t Worry” van 
Madcon te spelen en werd het prinsenpaar onthuld.
Het best bewaarde geheim van het keujesgat stond 
in de spotlights:

Prins Dick van het Roode Wald en zijn prinses 
Yvonne

Na alle officiële handelingen en het in ontvangst 
nemen van de felicitaties hebben Dick en Yvonne 
het bal geopend en kon het feest beginnen. Wat we 
volgehouden hebben tot in de vroege uurtjes. 

Wij wensen Dick en Yvonne een fijne tijd als prin-
senpaar van A.K.G. de Narrenpoel. Geniet ervan, 
want voor je het weet is het voorbij. Wij spreken uit 
ervaring.

De keuzecommissie
Geert  en Monique Alofs  

Patrick en Jessica Scholten
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Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79

Youri VerhoevenYouri VerhoevenYouri Verhoeven
T E G E L Z E T B E D R I J F

M A R G R I E T S T R A A T  1 7
6 6 8 7  B K  A N G E R E N
 
0 6  -  2 2 7 5 0 8 5 4
W W W . Y O U R I V E R H O E V E N . N L
I N F O @ Y O U R I V E R H O E V E N . N L

Velperweg 18
6824 BH Arnhem 
T 026 - 3610003

GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

ELKE
ZONDAG
OPEN!

12 - 17 u
ur

15.000m2 woonplezier 
onder één dak. 

Voor sfeervolle meubels, keukens,  
slaapkamers, woontextiel en  

accessoires kijk op   
            jansentotaalwonen.nl

Jansen Totaal Wonen, Karstraat 95 Huissen, Tel. (026) 326 99 00
maandag gesloten - vrijdag koopavond
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Oudste en jongste
Traditiegetrouw brengt het Prinsenpaar aan 
het einde van de dolle dagen op dinsdag-
middag een bezoek aan de oudste en 
jongste inwoner, dan wel inwoonster van 
Angeren. Zo ook op dinsdagmiddag 17  
februari 2015. Elk jaar weer spannend 

waar de bezoekjes worden afgelegd. 

Eerst gaat het Prinsenpaar met zijn gevolg even op 
bezoek bij de kinderdisco. Want dat is qua carnaval 
de plaats waar je de jongstgeborene uit voorgaande 
jaren het eerste tegenkomt. En ja hoor met huisorde 
zie je ze hier komen. Altijd leuk om te zien.

Nadat het Prinsenpaar de mooiste, leukste dan wel 
gekst verklede jongens en meisjes heeft doorge-
geven aan de @penstaartjes, begeeft het 
Prinselijk gevolg zich naar de eerste afspraak. Dit 
keer eerst naar de oudste inwoner van Angeren: de 
heer Oosterink. Hij was eigenlijk al een aantal jaren 
de oudste inwoner van Angeren, maar was of niet 
thuis of zag al die drukte niet zo zitten. Maar dit jaar 

toog het Prinselijk ge-
volg naar de Kampse-
straat en werd hartelijk 
ontvangen. De heer 
Oosterink ontving een 
onderscheiding, een 
bos bloemen en een 
lekkere fruitmand. Hij  
genoot zichtbaar en 
vertelde honderduit. 
Van iedereen van het 
Prinselijk gevolg wist 
hij wel iets. Zelfs de 

gardemeisjes hadden zijn aandacht: jammer dat zijn 
kleindochters Noa en Luna Oosterink (ook lid van 
dansgarde The Stars) deze voorjaarsvakantie in  
Denemarken zaten, anders was het feestje  
compleet geweest.

Na verloop van tijd, 
moest er toch echt 
afscheid genomen 
worden. Tijd om naar 
de jongste inwoner 
van Angeren te gaan: 
Stan Heijting. Al bijna 
2 maanden jong, want 
hij was geboren op 15 december 2014. Moeder 
Martine ontving een bos bloemen en vader Henri 
ontving het wandbord. Stan werd uiteraard onder-
scheiden met de huisorde. Er werd nog lang gepraat 

over de optocht, want 
het Prinselijk gevolg 
bevond zich bij een 
Struukduuker. Over een 
paar jaartjes zien we 
Stan vast wel meelopen 
in de optocht. Als een 
echte carnavallist was 
Henri met een aantal 
collega Struukduukers 

’s avonds te vinden op de slotavond van A.K.G. de 
Narrenpoel. Jammer genoeg hadden ze niet de 
publieksprijs behaald, maar de schik zal er niet 
minder om zijn geweest die avond.

Keujespraot!
Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt. 
Hij geeft haar een lift. Terwijl zij instapt valt haar habijt open en laat zij een 
prachtig lang been zien. De priester kan zich niet beheersen en legt zijn hand 
op haar dij. De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk: “Denk aan psalm 129, 
vader.” 
De priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich. Maar na een 
tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. 
“Denk aan psalm 129,” zegt het nonnetje opnieuw. “Sorry, zuster, het vlees is 
zwak”, zegt de priester. 
Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend 
naar de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129, en 
leest: 
“Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie.”
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Kinderdisco 2015
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Programma Jeugd
Zondag 31 januari 2016
14.00 uur Jeugdpronk 
waarbij we afscheid nemen van Prins Bram de 
Keeper en Prinses Marlijn. En bij een afscheid 
hoort ook een welkom: de onthulling van een nieu-
we jeugdprins en zijn jeugdprinses. De Little Stars 
komen optreden en de muziek wordt deze middag 
verzorgd door DJ Guus Hegeman.

Vrijdag 5 februari 2016 
16.00 uur Jeugdsleuteloverdracht 
aan alle jeugdprinsen van de gemeente Lingewaard 
door Burgemeester Schuurmans in zaal Providentia 
te Gendt.  

Zondag 7 februari 2016
13.30 uur Keujesgatse optocht 
vanaf het kermisterrein aan de Zahnstraat volgens 
route (zie pagina 49). Na afloop prijsuitreiking en 
gezellig feest in het Dorpshuis te Angeren, muziek 
van Wim Polman.

Dinsdag 9 februari 2016
14.00 uur Kinderdisco 
in het Dorpshuis te Angeren, met muziek van DJ 
Guus Hegeman. Tijdens deze middag worden 
tevens prijzen uitgedeeld aan de kinderen die het 
leukst verkleed zijn, dus doe je best!

De Narrenpoel
Angeren

De Gentenarren
Gendt

Kaarten verkrijgbaar op www.gentenarren.nl / Providentia Gendt / Dorpshuis Angeren

De Waskniepers
Gendt

Nightwind
Claudia Ansel
Deurdweilers
Hugo Peeters
ZwabberBent
Glenn & Kinki Sminki
De GenteKwèkers

GROTE ZAAL

PrinseParels
Carnavalsdisco 4 kids

De Knieperinnen
Plee & Pinda

DJ Hansie Pansie

KIDSPODIUM FOYER

Rosenmontag 
LINGEWAARD
festival

Verkiezing beste 
carnavalslied 

van Lingewaard!€ 5
ENTREE

(INCL. 1 CONSUMPTIE)

 INCL. RANJA EN 
GRATIS 

LOTNUMMER

KINDEREN
€ 2,50

coverband

Carnavalsfestival voor de hele familie

8 FEB 2016
12:30 - 18:00

PROVIDENTIA
GENDT

Iets nieuws... 
We gaan iets nieuws doen in Lingewaard 
en wel met de carnavalsmaandag! Deze 
carnavalsmaandag zal vanaf 12.30 uur in 
zaal Providentia te Gendt een Rosenmon-
tagfestival worden georganiseerd door de 
Gentenarren, de Narrenpoel en de Was-

kniepers. Er is zelfs gezorgd voor een gratis busver-
voer tussen Angeren en Gendt. Voor meer informa-
tie zie www.narrenpoel.nl en de facebookpagina. Op 
maandag zijn er geen activiteiten in het Dorpshuis 
in Angeren. Kaarten voor het Rosenmontagfesti-
val zijn vooraf wel verkrijgbaar in onder andere het 
Dorpshuis te Angeren.
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Jeugdpronk 2015
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Project Jeugdraadswagen
Jaarlijks rijdt er een jeugdwagen mee in de 
optocht van A.K.G. de Narrenpoel.  
En ieder jaar werd deze gehuurd van Car-
navalsvereniging ‘t Durstige Bluumke uit 
Lent. Berichtgeving uit Lent dat deze wagen 
niet langer beschikbaar was voor de ver-

huur, zorgde ervoor dat actie geboden was. 

Er werd naarstig overleg gevoerd tussen beide 
verenigingen enerzijds en het bestuur van A.K.G. 
de Narrenpoel en de @pestaartjes anderzijds. De 
wagen kon gekocht worden, met alle bijbehorende 
kosten van dien. Die waren behoorlijk. De leden van 
de @pestaartjes hadden echter een ander plan: ze 
gingen de wagen zelf bouwen. 

Oké, dat was andere 
koek. Er werden eerst 
diverse offertes opge-
vraagd voor materialen 
en er werd flink onder-
handeld. Uiteindelijk 
kregen de @pestaar-
tjes groen licht vanuit 
het bestuur om een 
jeugdraadswagen te 
gaan bouwen. 

En dat betekende veel 
werk. HEEL VEEL 
WERK. Een ontwerp 

maken, de kar geschikt maken voor de bouw, 
bouwen, timmeren, lassen, schuren, verven, ver-
sieringen bedenken en uittekenen. De lijst zal niet 
eens compleet zijn. Maar uiteindelijk was er met de 

optocht 2015 een 
jeugdraadswagen 
die VOLLEDIG 
door de leden van 
de @pestaartjes 
is gebouwd. En 
dat verdient een compliment. 

Zoveel uren werk die in deze wagen zijn gaan zitten, 
werden uiteindelijk beloond door Prins Ronald de 
Muzikant, die aan de @pestaartjes de Prinsenprijs 
toekende. We zijn ontzettend trots op deze ploeg 
fanatiekelingen, die het hebben aangedurfd om dit 
plan te bedenken en tot uitvoering te brengen. En 
met succes. Dit seizoen is er verder gewerkt aan de 
afwerking van de jeugdraadswagen, zodat deze er 
meer versierd uit zal zien tijdens de optocht. 

Als u wilt: doe de @pestaartjes eer aan en bekijk 
de jeugdraadswagen tijdens de optocht eens goed. 
Niet alleen vanwege het nieuwe jeugdprinsenpaar 
dat er dan op zal staan, maar ook omdat het een 
prachtige jeugdraadswagen is geworden.

Rob Evers, Wim Huisman, Jeroen Krauts, Tom 
Loeters, Dana Longerich, Marcel Molthoff, Lennard 
Wezendonk en Mandy Wezendonk: ontzettend 
bedankt voor het uitvoeren van dit project. Jullie 
kunnen erg trots zijn op wat jullie met jullie tomeloze 
inzet hebben bereikt!

Beste jeugdige carnavalisten,

Wat hebben we het afgelopen seizoen 
genoten van ons jeugdprinsenpaar. Ze 
zagen er prachtig uit en we hebben leuke 
dingen meegemaakt samen, waaron-

der op de nieuwe jeugdraadswagen staan tijdens 
de optocht. De nieuwe jeugdraadswagen die zelf 
gebouwd is en uiteindelijk zelfs beloond werd met 
de prinsenprijs. Dat motiveert ons natuurlijk enorm 
om carnaval voor de jeugd in Angeren mogelijk te 
maken. We willen prins Bram en prinses Marlijn 
bedanken voor hun inzet. Zij kunnen het stokje 

@pestaartjes
overdragen aan een nieuwe jeugdprins of jeugdprin-
ses. Natuurlijk weer reuze spannend wie oh wie dat 
gaat worden. Er wordt al druk gespeculeerd, maar 
we laten ons verrassen op de jeugdpronk 31 januari 
2016. Een geweldige middag met leuke optredens, 
dus zorg dat je erbij bent. We wensen iedereen een 
geweldige carnaval en sluiten af met ALAAF.

De @pestaartjes

ps wil je graag jeugdraadslid worden of helpen 
bij de @pestaartjes meld je dan aan via  
apestaartjes@narrenpoel.nl
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MAXIMAAL 5 JAAR 
Volvo Selekt-auto’s zijn 
altijd jonger dan 5 jaar 
en hebben minder dan 
150.000 km afgelegd

1 JAAR GARANTIE
12 maanden onbeperkte 
kilometergarantie

1 JAAR PECHHULP
Volvo Assistance 
biedt 12 maanden 
lang pechhulp in heel 
Europa

100 KWALITEITS
CHECKS
op meer dan 100 
punten gecheckt en 
met een complete 
software-upgrade

OMRUILGARANTIE
binnen 30 dagen of 
1.500 kilometer

1 2 3 4 5

DE TIJD HEEFT GEEN VAT OP EEN VOLVO.
MAAR WEL OP Z’N PRIJS.

UW VOLVO SELEKT-VOORDELEN

VOLVOCARS.NL/SELEKT

Henk Scholten B.V.               Malburgseveerweg 10        Arnhem      026-3849494
Henk Scholten Nijmegen B.V.        Weg door Jonkerbos 10       Nijmegen  024-3515253
Henk Scholten Ede B.V.                Neonstraat 19        Ede     0318-666688
Henk Scholten Tiel B.V.               Kellenseweg 24        Tiel     0344-614501
Henk Scholten Culemborg B.V.     Plantijnweg 31        Culemborg          0345-516613 www.henkscholten.nl

A U T O D E M O N T A G E B E D R I J F
Jansen van Beek

Houtengoed maakt houten keukens en meubels op maat. 
Ambachtelijk en met oog voor detail.

Kamervoort 83, Angeren   |   06 - 3036 6227   |   www.houtengoed.nl

�eu�ens�eu�ens�
ambachtelijk maatwerk
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Optocht 2015
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Uitslag Keujesgatse Optocht 2015
Paren
5de prijs P2 Gebroeders A&P Nus  Veteraan     367
4de prijs P4 De Waslientjes   Waslient     369
3de prijs P1 Clown wat en half wat  Doe als een clown    374,5
2de prijs P3 Ben en Marian Hofs   Met de subsidie van Lingewaard  387,5
1ste prijs P5 Bad en Muts    We hebben een vet probleem  412

Loopgroepen
9de prijs L8 De Swansen    Eerste Hulp Bij Opvliegers   354
8ste prijs L2 De Naghtbraekers   Angers weer op zijn best   361
7de prijs L1 De Nachuule    Fireworks     362
6de prijs L9 Nije Lichting    We gaan als de brandweer   376
5de prijs L7 Umleiding    Roodkapje: 1ste mantelzorg   391
4de prijs L4 De Knoestenbraojers  (s)ELF(ie)     394
3de prijs L3 Ma Flodder    Carnaval is een Pr8baan   397
2de prijs L5 TOK     Coopjeskrakers    409,5
1ste prijs L6 De LoatblØjers    Motor Club Angeren 25 jaor  435
  
Wagens
Buiten mede
dinging W- Familie Giesen   Wordt het de koerier of de Angerse winkelier  
   
5de prijs W3 Het Buitengebied   Big Party ien ‘t Keujesgat   362
4de prijs W1 Jong bedacht, oud gemaakt  Kerk wordt speelkasteel   378
3de prijs W5 Bij de handjes   Bijdehante Parade (Looney Tunes)  381
2de prijs W4 Struukduukers   1200 jaar Angeren, voorbij gevlogen  430
1ste prijs W2 Buutegewoon    Keujesgats Gas Bedrijf   473,5

Aanvullende prijzen

Aanmoedigingsprijs:  De Swansen

F.C. Knudde Prijs:   TOK

Wisselbeker loopgroep:  De LoatblØjers 

Wisselbeker wagen:   Buutegewoon  

Prinsenprijs:    @pestaartjes

Publieksprijs:   Buutegewoon



30     ‘t Keuje 2016 

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

Je eigen feestje

Het (zeer) laag calorieën 
programma, met totaalvoeding 
of maaltijdvervangers. 

Snel, effectief en verantwoord 
afslanken, onder persoonlijke 
begeleiding en tegen lage kosten.

Afspraak maken?
Bel Wilma Jansen van Wi-Ja 
Dieetbegeleiding in Angeren op 
06 - 510 716 77 of mail naar 
wi-ja@hotmail.nl

www.cambridgeweightplan.nl
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Orde van de vlinder
Tijdens de sleuteloverdracht in de Gouden 
Engel te Huissen op 14 februari 2015 reikte 
burgemeester Schuurmans de Orde van de 
Vlinder uit. Deze orde wordt toegekend aan 
personen die al jaren veel werk verzetten 
voor het Carnaval in de Gemeente  

Lingewaard. Elke carnavalsvereniging nomineert 
één persoon waarvan zij vinden dat hij/zij de Orde 
van de Vlinder dat jaar verdient. 
Maar wat is nou toch die Orde van de Vlinder. Even 
google raadplegen en je komt gelijk op wikipedia  
terecht met een ellenlange uitleg. In het kort. De 
Orde van de Vlinder is na die van de kevers de 
grootste onder de dieren. Ze spelen een rol in  
verschillende culturen en zijn een veelgebruikt  
onderwerp in de kunst. Al jarenlang duiken  
vlinders op in afbeeldingen, symbolen en verhalen. 
In Egypte, China en Japan staan vlinders bekend 
als gelukssymbool en vlinders spelen bovendien 
een rol in het dagelijks taalgebruik, worden gebruikt 
als metafoor in citaten en ze duiken op in verschil-
lende spreekwoorden en gezegdes. 

Zover even een stukje journalistieke achtergrond-
informatie. De Orde van de Vlinder die jaarlijks met 
de sleuteloverdracht wordt uitgereikt, heeft uiteraard 
met dit alles niet veel van doen. De Vlinder zien we 
als zodanig natuurlijk terug in het symbool van de 
Gemeente Lingewaard. Maar toch is er een kern 
van waarheid in de tekstuele uitleg terug te  
vinden. Een vlinder is immers over het algemeen 
een kleurrijk wezen, dat door de meeste mensen 
graag gezien wordt. Door zijn vleugels heeft de  
vlinder de mogelijkheid zich snel te verplaatsen en 
zich hierdoor op diverse plaatsen nuttig te maken. 
Het gelukssymbool kunnen we koppelen aan het 
dragen van de Orde, hetgeen door iedereen die 
deze heeft ontvangen toch wel als een gelukzalig 
moment heeft ervaren.

Na al deze feitelijke uiteenzettingen moeten we  
natuurlijk niet vergeten wie in Angeren op deze 
zaterdagmiddag 14 februari 2015 de Orde van de 

Vlinder mocht ontvangen. Er waren wat mensen 
opgetrommeld, want de persoon in kwestie was 
geenszins van plan om zich die middag naar Huis-
sen te begeven. Hij, ja het is een man, had het daar 
veel te druk voor. Probleem. Dus dan maar een 
leugentje om bestwil: iemand van het bestuur van 
het Dorpshuis zou de Orde van de Vlinder uitge-
reikt krijgen. Ja, Antoon Schraven, dan zul je toch 
meemoeten. Dus zo geschiedde het dat Antoon zich 
tijdens de sleuteloverdracht in Huissen bevond. De 
verrassing was dan ook groot toen hij zelf naar vo-
ren geroepen werd, want hij rekende op een totaal 
ander persoon. Antoon, wij vinden de toekenning 
van de Orde van de Vlinder aan jou als beheerder 
van ons dorpshuis een geweldige keuze. Iedere  
carnavalsavond lever je met jouw Dionza en jouw 

enthousiaste team een toppres-
tatie. Maar het zijn niet alleen de 
carnavalsavonden. Er moet vooraf 
ook opgebouwd worden en  
achteraf weer afgebroken.  
Altijd ben je aanwezig en zorg 
je ervoor dat wij terecht kunnen 
in het Dorpshuis. Ook tijdens de 
slotavond van de Dolle Dagen 
hebben jullie de foyer gezellig  
versierd. Tijdens het bouwersbal 
liep jouw team versierd met  
vlindertjes op hun shirt en in hun 
haren. Hoezo trots?! Antoon, je 
hebt hem meer dan verdiend. 
Gefeliciteerd namens iedereen 
van A.K.G. de Narrenpoel. Wees 
er trots op!
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HENDRIKS2WIELERS.NL

Jan Joostenstraat 23 
6687AB Angeren

026-3824218

U kunt bij ons terecht voor alle reparaties van 
zowel fietsen, bromfietsen, scooters, rollators etc.

Eveneens verkrijgbaar nieuwe fietsen, E-bikes, 
elektrische fietsen van o.a. Kreidler en Puch.

Zie websites van puch-fietsen.nl  en  kreidler.nl.

Voor meer informatie en openingstijden 
zie hendriks2wielers.nl

    AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

 Felix Loeters
voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting
onderhoud van alle merken auto’s • APK-klaar terwijl u wacht! 

Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9  Tel. 026-3256647 
6851 AM Huissen (gld.) Fax 026-3253844

Coop Angeren 

wenst iedereen een fijne Carnaval! 

Keujesgat

Openingstijden tijdens de carnaval:
Zaterdag 6-2 08.00-20.00 uur
Zondag    7-2  Gesloten
Maandag 8-2 08.00-18.00 uur
Dinsdag   9-2  08.00-18.00 uur

alaaafffff
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Ajuu de mazzel!
Geen zorgen beste lezers van ’t Keutje! Dit 
is niet het laatste optreden van De Struuk-
duukers in de Keujesgatse optocht (alhoe-
wel dit al onze 20e keer is!). We hebben 
echter met pijn in het hart afscheid moeten 
nemen van de band NORMAAL.

Menig Angerenaar zal zich de dampende tentfees-
ten nog wel herinneren, waar je als jonge vent of 
meid leerde wat je allemaal met Bier kon doen  
(buiten gewoon opdrinken). Hier leerde je wat  
høken, daldeejen, brekken en angoan was:

De flesse bier he’k links
En de sigaar he’k rechts
Een mooie deern op knie
En wieters niks te doen…

Wie kent Angeren...
Wie kent Angeren niet? Beroemd om de 
mooiste en gezelligste optocht van de Be-
tuwe. En ook dit jaar zijn de Bijdehandjes 
er weer bij,  voor de achtste keer. Er zijn 
wel wat bijtjes uit de korf gevlogen. En al 
doen ze niet meer mee met de optocht, ze  

blijven wel de vertrouwde korf (bouwplaats Kampse-
straat) in en uit vliegen.

In december moest er al vergaderd worden. De 
ideeën op tafel en een onderwerp kiezen. Oude-
jaarsdag werd er weer ruimte gemaakt in de schuur 
bij Thea en Sjaak en kon de platte kar naar binnen 
worden gereden. Het bouwen kon beginnen. Dit jaar 
met veel tijdsdruk, in vijf weken tijd moet er hard 
worden gewerkt.

Vorig jaar hadden we “De Bijdehandte Parade”. Een 
vrolijke, gezellige parade met Looney Tunes figuren 
waar het publiek graag mee op de foto ging. Ook 
werd de muzikale omlijsting verzorgd door een ware 
fanfare band.  Zo blijven de kinderen betrokken en 

hopen we dat 
ze het over 
een aantal 
jaren van ons 
over gaan 
nemen. De 
optocht moet 
tenslotte wel 
blijven be-
staan. Op de 
achterkant van 
de kar hadden we een foto van Prins Ronald de Mu-
zikant. Da’ was ’t minse’, omdat we dit jaar afscheid 
van hem hebben genomen als prins.

En de nieuwe prins heten we van harte welkom. 
Prins Dick van het Roode Wald met prinses Yvonne. 
Wat leuk dat jullie het nieuwe prinsenpaar zijn. Prins 
Dick weet in ieder geval al hoe een gezellige bij-
dehandte avond (vrijdag voor de carnaval) gevierd 
hoort te worden. Dit gezamenlijk met Ma Flodder en 
De Loatbløjers natuurlijk. In  jullie slogan  “wij ma-
ken graag overal een feestje van “  kunnen we ons 
helemaal vinden. 

We gaan er dan ook dit jaar weer helemaal voor om 
er een gezellig feestje van te maken. 

Fijne carnaval!  
De Bijdehandjes

Wat zullen we ze missen die mannen!

We hebben vernomen dat ook het Prinsenpaar 
van ’t Roode Wald danig van het stuk was toen ze 
vernamen dat de Achterhoekse rockformatie er na 
40 jaar mee stopt. Om hen dit leed te verzachten 
hebben de Struukduukers het onmogelijke mogelijk 
gemaakt:

NORMAAL komt in de Keujesgatse optocht écht hun 
‘letste rundje’ door Angeren maken!

Langs deze weg willen we de organisatie dan ook 
alvast laten weten dat men rekening dient te houden 
met:
- Files van Zwoanestad tot Baggergat
- Ontblote bovenlijven  
- Hysterische fans
- Oerend Hard rijdende Nortons en BSA’s

Het wordt een waardig afscheid…
Komt allen naar de optocht op 7 februari. Dit wil je 
niet missen!

De Mazzel!
De Struukduukers
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Slagersbedrijf Th. Huisman 

Houthakker 13
6681 CW Bemmel
Tel:  0481 - 462860
Fax: 0481 - 451777 

Veilingweg 12 – 14
6851 EG Huissen
T. 026 32 50 582
I: www.jeurissen.net

KOOS VAN ELK
Arnhem : Snelliusweg 24

026 364 42 11
Duiven: Impact 9

026 312 18 10
Heteren: Weerbroek 3

026 472 17 71
Huissen: Nijverheidsstraat 10A

026 325 52 30
WWW.KOOSVANELK.NL

Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585
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Achter de schermen bij The Stars 
We zijn dit seizoen weer druk in de weer 
geweest om er wat moois van te maken 
voor The Stars. Ik zal eens vertellen wat er 
aan voor af gaat, voordat alles weer klaar 
is. Eind juni/begin juli komen de trainsters 
Laura en Milou met hun ideeën voor de 

dansen. Natuurlijk horen daar ook kleding en decors 
bij. Dit jaar wilden ze twee bankjes voor de Twinkle 
Stars, vier tafels, vier bureaustoelen en twee schap-
pen  voor de Dancing Stars en voor het duo een 
beweegbare spiegel met plexieglas. Johan en Eric  
bespreken de mogelijkheden en de maten van de 
decors worden opgeschreven en getekend. Ook 
moeten er voor zes schermen doeken genaaid en 
geschilderd worden. Dat schilderen is de taak van 
Milou. Ze kan erg mooi tekenen en schilderen, het is 
dan ook prachtig geworden. Dan komen de ideeën 
voor de kleding ter sprake. Alle naaiboeken zoals 
de Knip, Burda en Knippie gaan over en weer, want 
welke patronen zullen we kiezen. 

Alle ideeën worden uit gewerkt en Johan en Eric 
gaan aan de slag met het maken van de decors. 
Eind augustus/begin september gaan Laura, Milou 
en ik op zoek naar de stoffen: de markt  in Arnhem 
en Nijmegen, Karteris in Oosterhout en het stoffen-
spektakel in Eindhoven. Vooral in Eindhoven slagen 
we voor heel veel stofjes, dit kan ook niet anders 
het is een markt met 160 kramen vol met stoffen, 
fournituren en allerlei zaken wat te maken heeft met 
naaien. De patronen worden getekend, geknipt  en 
op stof gelegd en dan wordt ieder lapje geknipt en in 
en aan elkaar genaaid. 

Vijftien colbertjes, 
blousjes en rokjes  
voor de Twinkle Stars, 
twee jurken voor Anna 
en Elsa, pakken voor 
sneeuwman Olaf en 
Christof voor de  
Little Stars en dan nog 
rokken, blousjes,  
jurken, jasjes en broe-
ken voor de Dancing 
Stars die er uit zien als 
kantoordames. Wat een 
werk! Uren, dagen en 
weken zit ik op zolder 
om alle kostuums weer 
voor de openingsavond 

af te krijgen. Soms kan ik 
geen lapjes, naalden, spelden 
en garen meer zien. Als er 
dan gepast moet worden, is 
het maar te hopen dat alles 
goed zit bij de meisjes en dat 
het is zoals  Laura en Milou 
het in gedachten hadden. Als 
je dan die blije gezichtjes ziet 
van de meisjes als ik de pak-
jes kom passen, dan weet ik 
waar ik het allemaal voor doe. 
Dan krijg ik weer energie om 
het  allemaal af te maken. 

Johan werkt uren in de garage aan de decors. Ook 
deze worden tijdens de trainingen uit geprobeerd als 
alles klaar is. In de herfstvakantie worden de ideeën 
voor haren en make-up uitgewerkt en uitgeprobeerd. 
Altijd gezellig en leuk om te zien hoe de meiden 
elkaar enthousiast opmaken en de haren doen. Er 
wordt  met elkaar overlegd wat het beste, mooiste 
en snelste gaat, want het moet op de openings-
avond allemaal snel gaan met opmaken en omkle-
den. De laatste weken voor de eerste avond loopt de 
spanning op, want komt het allemaal wel af. Er ko-
men wat moeders van de meisjes laarsjes ophalen 
om te poetsen, helpen knopen aan naaien, panty’s, 
broekjes en hemdjes uitzoeken en in de tasjes doen. 
Gardejurken worden gepast en zo komt alles lang-
zaamaan klaar voor het eerste optreden. Dan is het 
zover: de dag van het eerste optreden. Alle kleding 
wordt van de zolder naar beneden gesjouwd en naar 
het dorpshuis gebracht. En ook de decorspullen 
moeten daar naar toe. Het is een hele toer om alles 
daar naar toe te vervoeren, maar alles is zo gemaakt 
dat het goed te vervoeren is. 

In het dorpshuis wordt alles in elkaar geschroefd, 
zodat alles gereed staat. De kleedkamer wordt 
ingericht voor de meiden, zodat alles startklaar staat 
voor het eerste optreden. De openingsavond is voor 
de trainsters, begeleidsters en decormannen altijd 
spannend, want zal alles goed gaan en blijft alles 
goed zitten en ziet alles eruit zoals we het allemaal 
bedacht hebben. Als we de meisjes dan op het 
podium zien stralen met alles er om heen, dan is 
het compleet en wat zijn we dan trots op die meiden 
dat ze het allemaal zo goed doen. Daar doen we 
het voor, die blije en stralende gezichtjes van al die 
meisjes. Dan zijn we ook een beetje trots op ons 
werk en op ons zelf en op de trainsters Laura en Mi-
lou die met heel veel enthousiasme en geduld al die 
dansen hebben bedacht en het de meiden hebben 
geleerd. Op de eerste avond zag het er al goed uit. 
Nu maar afwachten hoe ze het op de wedstrijden 
gaan doen. Tot nu toe hebben ze al mooie resultaten 
behaald.

Dinie van Gelder, 
begeleidster van The Stars
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Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99 Tel 06 291 309 10

p.oosterink@planet.nl
www.agrotechniekoosterink.nl

land- tuinbouwmachines en intern transport
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Waor is onze stamplek? (afgekort: Wios?)
We hebbe’ ieder jaor nog kunne’ bouwe’. 
En daor zien we ontzettend blij mee. Ieder 
jaor zuuke’ we efkus me altied een goed 
resultaat. Ien ons bestaon hebbe’ we op de 
Hogeweg, Leutsestraot, Piet Everstraot en 
Paddepoel gebouwd. As loopgroep hebbe’ 

we nie’ zo heel veul ruumte nodig. As ‘t mar dreug 
is, nat wur ‘t vaneiges. Ok is ‘t wel handig da’ we 
naor huus kunne’ lope’, vur ‘t geval we ‘n bitje te nat 
zien geworre’.
As loopgroep sjouwe’ we al ‘n mooi tiedje mee. 
Vurrig jaor hadde’ we nog onze motors bij ons, mar 
de optoch’ lup toch te traog. Dit jaor laote’ we onze 
staole’ rosse’ tuus en komme’ we gewoon te voet. 
As we dan uutgetrokke’ zien, gaon we terug naor 
onze stamplek, as we die nog kunne’ viende’, en 
slaon wat stuumpkes me slemp naor binne’. Daor-
nao gaon we wir naor ‘t durpshuus um, mistal, de 
erste prijs op te haole’. Dit zien we zo gewend, dus 
da’ mot dan mar zo.
Hierbij gaon we nog efkus praote’ over onze nije 
bouwplek. We zien nou genesteld ien de Paddepoel 
nève de plek waor Jan en Agnes ooit zonnebluump-
kes teelde’. Deze plek hèt een historische waarde. 
Het 10-jaorig bestaon van het kienderdurp hèt daor 
plaotsgevonde’ en bovenal komme’ daor nog steeds 
lijke’ uut de kas. Ien de grond wier zo’n 400 jaor ge-
leje’ al minse’ begrave’. Nève de Kapel was vroeger 
een kerkhof. Waorschijnlijk ligt Jan van Bertus van 
Hent van Willem van de grote Dien 
en de kaole Jaonus en daor dan 
wir zien bruur van d’r ok wel me de 
neus umhoog.

Nogmaols we zien echt blij met de 
plek die we meuge’ gebruuke’, mar 
we waren ok nog een moment op 
zuuk naor iets vast. Zo had één 
van onze blaøjers serieus belang-
stelling vur de Ploeg. Helaas was 
deze blaøjer nog niet goed genoeg 
iengeburgerd en piste daordeur 
nève de kermis-pot. Zo hadden we 
geheid een eigen stamplek gehad, 
wor het nog lang onrustig zou blie-
ve’. Het zou ok zo leuk zien gewis 
vur alle bouwers en lopers!!

Ai’j nou dink da’ wij nijs hebbe’, hè’j ut wir mis. We 
zien laotblaøjers, dus as we nijs hebbe’ duur’ ‘t 
altied efkus. Over een jaor of twee hebbe’ wij nijs, 
mar da’ brengen wij nie’ uut. Gullie wiste’ da’ dan al 
twee jaor. Ien Angere’ gebeurt er altied wel wat: zo 
hebbe’ ze een durpshuus gebouwd, zien de Iesvo-
gels opgerich’, is Moeder Gruun verkocht en zien de 
Kajotters ten strijde gestrede’. 

Me ’t schrieve’ van dit stukske wier ik wir op de 
vingers getik’. ‘t Schien gin nijs te zien, mar ze zeie’ 
wel da’ dit toch typis’ iets vur ‘n laotblaøjer is. Bun 
ik daor efkus blij me. Tevreeje trek ik de jas aon, 
stop een pruumke tabak ien de mond en lop naor de 
stamplek um te bouwe’ vur de moiste optoch van de 
buurt.

Ai’j wil wete’ hoe we op 7 fibberewaori vur de dag 
komme’, moj ech efkus komme’ kieke’. ‘t Wur ech de 
moeite werd, er wur veul gelache’ en gelope’ en vur 
dai’j ’t wit, is ‘t al wir vurbij. Zo was het vroeger en zo 
is het nou.

Vanaf onze stamplek wille’ we bij deze ok alvas’ 
prooste’ op onze nije prins en prinses. Rooie prins 
Dick en Yvonne: Alaaf en mak da’ je ’t houwe’ kun!!

De Loatblaøjers

Keujespraot!
Een alcoholist komt een bar binnen en neemt een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak 
en bestelt opnieuw een drankje. Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw 
een drankje enzovoort. De barkeeper vraagt: “Wat zit er toch in je jaszak” De man 
zegt: “Dat is een foto van mijn vrouw. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan weet 
ik dat het tijd is om naar huis te gaan.”
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Nijverheidsweg 2a, Gendt • T (0481) 42 17 47 • F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl • I www.wiecherink-gendt.nl

• TEGELS

• DEUREN

• HOUT

• BOUWMATERIALEN

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
E-mail: info@rutjes-deurenmontage.nl 
www.rutjes-deurenmontage.nl

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reparatie alle autoschades 
Taxaties en afhandelingen met de verzekering 
Spuitwerk, restylen en spot repair 
Reparatie en restauratie oldtimer 
Vervangend vervoer aanwezig 

 
 
 
 

Handelstraat 2B  Tel. 026-3252929 
6851 EH Huissen  info@theoschut-autoschade.nl 
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Kerstbingo 2015
Op 11 december 2015 was de jaarlijkse kerst-
bingo van A.K.G. de Narrenpoel. Om half 8 zat 
de zaal al vol, de prijzentafel was goed gevuld 
met levensmiddelenpakketten, kerststukjes, 
kerststerren en flessen wijn. De kleine en grote 
vleesschalen en konijnen lagen uiteraard in de 
koeling te wachten op hun prijswinnaars. De 
bingoballenbak stond startklaar, de eerste en 
tweede penningmeester zaten geïnstalleerd en 
ook de bemanning voor de tafel voor de uitgifte 
van de bingokaarten was bezet. Net na achten 
ging het jaarlijkse spektakel weer van start. 
Bingo-meester Rook Overweel heerste over de 
bingoballen. Het duurde even voor de eerste 
bingo viel. In de zaal waren de eerste slaken 
van teleurstelling te horen. Ronde na ronde 
gingen de prijzen de deur uit. Soms waren de 
lootjes zo gewild, dat een ronde volledig  
uitverkocht was. In de pauze was het tijd om 
even de beentjes te strekken, om na de pauze 
weer fanatiek er tegen aan te gaan.

Het was een gezellige avond. Volgend jaar is er 
weer een kerstbingo, dus houd de datum in de 
gaten.

10 jaar Presentaties
Na de openingsavond gaan we weer aan 
de slag voor het volgende project, namelijk 
de presentatiemiddag. Dit seizoen voor 
de tiende keer. We hadden een prachtige 
presentatiemiddag op dertien december. 
Het was een druk bezochte middag waar 

de danseressen van The stars in het middelpunt 
stonden. Ze lieten hun nieuwe ingestudeerde gar-
dedansen, moderne dans en showdansen zien. 
De gardedansen zagen er mooi uit. Dit is best een 
moeilijke dans voor de meisjes, het is altijd een 
pittig tempo waarop deze dansen gedanst worden. 
Ook de moderne dans is een vlotte dans waar veel 
verplichte elementen in gedanst moeten worden, het 
zag er erg mooi uit.
  

The Little Stars straalden en presenteerden hun 
showdans Frozen van  de Disneyfilm Frozen. The 
Twinkle Stars dansten met veel plezier hun show-
dans Legaly Blond van de gelijknamige musical en 
het enthousiasme spatte er van af. The Dancing 
Stars dansten een showdans over werkstress van  
“9 to 5”. Het zag er allemaal prachtig uit, je kon 
aan de danseressen zien dat ze genoten van deze 
middag. 

Dit jaar hebben we een nieuw dansduo, namelijk 
Laura en Milou onze trainsters. Ze hadden een 
prachtige dans ingestudeerd: een spiegeldans. Het 
was heel erg stil in de zaal toen die twee dames 
hun dans lieten zien. Het publiek genoot ervan. We 
hadden ook vier mooie gastoptredens. Flow, de  
Angerense balletgroep liet een mooie kerstdans 
zien. De meisjes vonden het erg leuk om op deze 
middag hun ingestudeerde dans te laten zien. AHV 
Swift liet een mooie vlotte dans zien. Het zag er 
mooi uit en het was leuk om te zien dat als je wat 
ouder bent, je ook kunt genieten van het dansen 
in een groep. Het derde gast optreden was van 
Mixed-Moves uit Doornenburg, zij lieten een mooie 
moderne dans zien. Mixed-Moves is ontstaan uit de 
dansgarde de Gulfkes van de Riensplitsers. Zij zijn 
nu een zelfstandige dansgroep.

Tijdens de decorwissels zong zangeres Femke 
Kempkes drie mooie liedjes, dat zorgde voor een 
leuke afwisseling. Het was een zeer geslaagde 
middag, waar we mooi op kunnen terug kijken. 
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TOEN…….Bi’j ons ien Angere’

Bi’j ons ien Angere’, steet un benkske aon de diek
Ai’j dur zit, vuul je drek Cobi van Geert ha geliek
De geest van de twee Kerken geet over ow daole’
Dommelend gaon ow gedagte’ dan over Angere’ dwaole’

Wurd Angere’ groot of blief ‘t klein
Wurd dur gebouwd op ‘t Kermisplein
Op ‘t Kermisplein! Da’ s toch kolder
Lao’ ze mar bouwe’ bi’j de Bolder

Ja, dan hè’j B&W drek aon ow kant
Ai’j mar afblief van hun Muiland
Bouwe’ bi’j Bolder da’s hun doel

Want wat dur now steet het gin smoel

Wit je waor ‘t hun allemaol um geet
Ai’j Angere’ binnekom, dat tur iets groots steet

Mais al die Grandeur et toute Alure
Is niks vur ons, gif ‘t aon de Bemmelse bure’

Nee, dan vroeger, ai’j zo dink bu’j oud
Toen hadde ‘we nog wienters, verrèkte koud
Ien de kachel neutjes 5, gi’j stokte’ ow èrrum
Zelfs Toon de Gans kreeg (mit zien eige’ kole’) zien huus nie wèrrum

En hoog waoter, van Huusman kwame’ ze mit de boot
Meters sni’j um ‘t huus, echt ies ien de sloot
Gi’j wôw schatse’, naor de Strang, dé Angerse’ plek
Zelfs de zoeg vloog daoveur dur ’t hek

Jo Kuster reed toen al negenendertig één
Ai’j  ‘t now vertel, gleuf túr ow gin een

Och roepe’ ze terech’, lao’ mar, die ouwe zeur
Mar op ‘t ies was ‘t wèrrum, daor kreeg Angere’ kleur

Frits de Vries en Willie Derksen reeje’ bochje nao boch
Die trainde’ vur ’t eggie, vur de ellufstedetoch’

Jan en Wim Jansen van Beek zette’ de baon uut, op tied
Mit ien de bochte’ blökskes, gemak van suukerbiet

Detje, Toon, Annie, half Angere’ draaide’ achjes hand ien hand
Leen Pfrommer wier daor kampioen van heel Gelderland

Op de Strang, was ‘t druk, ‘t zag dur gries
En de Iesvogels? Die zakte’ toen dur ‘t ies.

Ik wier wakker en zag de Strang
Vuulde mien angstig, zweitte en wier bang
‘k zag nie mer ‘t moiste waoter van Gelderland
Gin vis, wel willege, riet, rotzooi tot aon de waoterkant

Ik stoeng op, schudde mien kop, keek achterum
En doch ‘wanneer kum die mooie tied wer um’
Of.. ….motte wi’j zelfs vur de toekomst zwichte’
As drek de Waoterstaot onze Polder geet ienrichte’?
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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

                                

 

 

 

    ‘ Uw partners op het gebied van stalen ramen en deuren. ‘        

     www.koonbv.nl                                                         www.pv-windows.nl 
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Angeren AHOY!
Aangezien wij in 2015 voor het eerst in de 
samenstelling van JBOG aan de Angerse 
optocht deelnamen, heeft de redactie van 
dit glossy magazine ons gevraagd om ons 
even voor te stellen. Wij zijn drie gezinnen 
(Horzelenberg, Lentjes en Smits) die elkaar 

regelmatig tegenkwamen bij het Kinderdagverblijf 
en de Peuterspeelzaal. En zo had ook één van de 
kinderen bedacht om als ridder met de optocht mee 
te doen en dat het dan wel leuk was als ‘die en die’ 
ook mee zouden doen. Vandaar ook onze naam 
‘jong bedacht, oud gemaakt’.

Ook de andere families waren enthousiast en de 
volgende dag werd er vergaderd. Er werd een 
bouwtekening gemaakt en van “ridders” wisten we 
een actueel thema te maken door de katholieke 
kerk die zou gaan sluiten om te toveren tot een waar 
“speelkasteel”. Ook maar direct ingeschreven in de 
categorie wagens. Niet omdat we grote ambities 
hadden, maar aangezien de jongste deelnemers 
nog pas één keer een verjaardag hadden gevierd 
wilden we wel iets maken waarbij we zeker wisten 
dat ze het eind van de optocht zouden halen. Dus 
een aanhangwagen werd voorzien van een ombouw 
en daar weer wat houten platen omheen. En zo was 
de garage al snel te klein.

Ook de kids hielpen zoveel als ze konden mee. En 
niet alleen met in de weg staan. Beetje schilderen, 
schroefjes aangeven, hout van de ene kant naar 
de andere kant leggen, bierdopjes oprapen, alles 
nogmaals opmeten, etcetera. Gelukkig was naast 
de garage een mooie trampoline ingegraven waar-
door we de peuters ook regelmatig even naar buiten 
konden sturen. Dit kwam de productiviteit in de ga-
rage zeker 10 minuten ten goede tot er weer eentje 
omvergelopen was of uit de boomhut was 
gestuiterd. Maar na een paar supergezellige 
bouwweken hadden we toch een leuk eindresultaat. 
En de kids hebben nog weken trots met de beker 
rondgelopen!

Ook dit jaar zijn we er weer bij! Ook nu is het 
onderwerp weer op basis van de jongelui tot stand 
gekomen. De aanhangwagen van vorig jaar is 
echter verruild voor een groter exemplaar, de 
kinderen zijn een jaar ouder en ook de bouwplek is 
vele malen groter. De zin “Het is ook niet leuk als 
Ome Roy altijd wint” is op de derde bouwdag al 
gevallen, dus Buutegewoon... maak de borst maar 
nat!

Tot de Angerse optocht! Ahoy!
JBOG

De Nachuule’
Voor de 27ste keer nemen de Nachuulen 
deel aan de optocht van Angeren. Wat 
ooit begon als een grote vriendengroep, 
bestaat nu nog uit 6 volwassenen en 7 
kinderen. Het bouwen in de schuur bij 
de Familie Giesen in ’t Veld is niet meer 

nodig, want met een kleine loopgroep kunnen we nu 
makkelijk bij iemand in een garage terecht.

Het meedoen met de optocht geeft ons nog steeds 
veel plezier, vooral wanneer we voor een groot  
publiek een act of een dansje kunnen laten zien. 
Dan zijn we helemaal in ons element!

 Hopelijk zien we op zondag 7 
februari weer een hoop t 
oeschouwers langs de kant…
De Nachuulen wenst iedereen een 
gezellige Carnaval toe, alaaf!

De Nachuule’ 
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Wij zijn iedere zondag open!
Van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag 
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!

Scheperkamp
 Bemmel:  Kloosterplaats 1                                    
Scheperkamp
 Bemmel:  Kloosterplaats 1                                    

Gratis parkeren! Denk 
aan uw parkeerschijf! 

Welkoop is van oudsher hét adres voor alles wat met het buitenleven te maken heeft. Met meer 
dan 150 winkels in Nederland bieden wij een compleet assortiment kwaliteitsproducten 
voor tuin, dier en buitenleven! Denk onder andere aan planten en zaden, tuingereedschap,  
functionele recreatie- en werkkleding, diervoeding en -verzorging. Daarnaast hebben wij het 
grootste vuurwerkassortiment in de maand december. Wij bieden producten en diensten aan om 
mensen te kunnen laten genieten van tuin en dier, waarbij optimaal verzorgen van tuin en dier 
centraal staat. Welkoop is een onderscheidend merk door hoge kwaliteit en een goede service. 

Voor een eerlijke prijs én een uitgebreid assortiment kun je bij ons terecht. Voor een uitgebreid 
advies ben je bij ons ook aan het juiste adres. Bovendien kun je als klant extra voordeel krijgen 
met onze klantenpas. 

Tot snel in onze winkel!

Hét adres voor tuin & dier

GENDT Hegsestraat 1 Tel.: 0481 - 421206

Welkoop is van oudsher hét adres voor alles wat met het buitenleven te maken heeft. Met meer 
dan 150 winkels in Nederland bieden wij een compleet assortiment kwaliteitsproducten 
voor tuin, dier en buitenleven! Denk onder andere aan planten en zaden, tuingereedschap,  
functionele recreatie- en werkkleding, diervoeding en -verzorging. Daarnaast hebben wij het 
grootste vuurwerkassortiment in de maand december. Wij bieden producten en diensten aan om 
mensen te kunnen laten genieten van tuin en dier, waarbij optimaal verzorgen van tuin en dier 
centraal staat. Welkoop is een onderscheidend merk door hoge kwaliteit en een goede service. 

Voor een eerlijke prijs én een uitgebreid assortiment kun je bij ons terecht. Voor een uitgebreid 
advies ben je bij ons ook aan het juiste adres. Bovendien kun je als klant extra voordeel krijgen 
met onze klantenpas. 

Tot snel in onze winkel!

Hét adres voor tuin & dier

GENDT Hegsestraat 1 Tel.: 0481 - 421206
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Eindelijk een Prinsenpaor van Flodder
Eindelijk een prinsenpaor bij Ma Flodder !
Zaterdag 14 november is de openingsao-
vond van de carnaval. En er wurd deze 
keer een nije prins gekoze’. Wie zou der 
vanaovond gaon ? De carnavalskoorts is 
nog nie’ bepaold losgebarste’ binne’ de 

Flodders. Dûr onze jaore’lange ervaring maken we 
ons pas 2 weke’ vur de optoch’ een bitje druk (zie 
ons verhaol een paor jaor terug).

As Flodder van ‘t erste uur bun ik toch van plan om 
mar efkes te gaon kieke’.  As ik ‘s middags efkes op 
de bank lig om bij te komme’ krieg  ik op ins een  
wazig telefoontje van een andere Flodder van ‘t 
erste uur. Of da’k ouwe klere’ mee kan neme’ die 

aovond en ik moch’ verder niks vraoge’ ? Ik doch 
meteen ‘t zal toch nie’ gaon gebeure’ da’ we dan 
eindelijk een prins uut ons midde’ gaon kriege’? 
Vurig jaor had ik al verteld da’ de commissie al een 
paor keer bij deze of gene vur de deur het gestaon, 
mar telkens  onverrichter zake’ naor huus ging. De 
bewuste Flodder die mien belde was vurig jaor druk 
mè huuze’ bouwe’. Mar ik wit da’ zien vrouw der al 
jaore’ barre zin ien het om as prinses de carnaval te 
viere’. Dus wie wit.....!

Um een uur of  9 is ‘t al redelijk druk en der wurd 
een mooi programma afgewerk’ mè onze fantasti-
sche Stars. Gelukkig zien der nog een paor Flod-
ders uut de Harde Kern. Harde Kern lid FP uut 
Huissen is er altied wir om te zurge’ vur het geluid. 
Op een gegeve’ moment begin’ de spanning toch 
aordig op te lope’. Umste burt beginne’ de kandi-
daat Flodder-Prinse’ zich uut de voete’ te make’ mè 
een smoesje. Ik krieg zelf ôk ‘t Spans benauwd. Ik 
zie FP nog steeds aon de knoppe’ dreije’ dus die 
gee’ ’t nie’ worde’.  ôk zie ik onze kandidaat Prinses 
uut Friesland nog heel relaxet erbij staon dus Prins 
Arno de Civiele Techneut wur’ ‘t ôk nie’. Dan misse’ 
alleen nog die 2 van het Rooie Wald. Opins een 
hoop rook op ‘t podium en jaheur! Daor komme’ ze 
teveurschien: Prins Dick van het Roode Wald en zijn 
Prinses Yvonne!!  FANTASTISCH!  En wat zien ze 
er mooi uut! 

We hebbe’ der een barre aovond van gemak’ en 
samen met de Deurdweilers en de Raod van 11 nog 
efkes de kelder leeg gemak’ bij het Rooie Wald. 

Namens de hele CV Ma Flodder zien wij ontzettend 
trots da’ we eindelijk een Prinsenpaor geleverd heb-
be’! Wij zulle’ er alles aon doen om er 2 mooie jaore’ 
van te make’. Gelukkig kunne’ we op ‘t Rooie Wald 
blieve’ bouwe’ en bouwt de Prins vrolijk mee.   
3 x Alaaf vur ‘t Rooie Wald.

Een Flodder van ‘t Erste uur

(Oh ja de ouwe klere’ ware’ vur ’t boogbouwe’)
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Voor al uw 
graafwerkzaamheden,

groot of klein, 

moet u bij 
Grondverzetbedrijf

Jeroen Mom zijn

Kraaienstraat 2
6687 LW Angeren

telefoon (026) 325 43 22
of (06) 5 81 30 28

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

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

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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Carnaval in Angeren!

Zaterdag 6 februari 2016
11.11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente Linge-
waard door Burgemeester Schuurmans in zaal Providentia te 
Gendt. Tevens worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt.

20.11 uur Bouwersbal in Dorpshuis te Angeren, 
muziek van Seven Days Music.

Zondag 7 februari 2016
13.30 uur Keujesgatse optocht 
vanaf het kermisterrein aan de Zahnstraat volgens route (zie 
pagina 49). Na afloop prijsuitreiking en gezellig feest in het 
Dorpshuis te Angeren, muziek van Wim Polman.

Maandag 8 februari 2016
12.30 uur Rosenmontagfestival
A.K.G. de Narrenpoel en de Deurdweilers zullen deze carna-
valsmaandag vanaf 12.30 uur te vinden zijn in zaal Providentia 
te Gendt waar een Rosenmontagfestival georganiseerd wordt 
door de Gentenarren, de Narrenpoel en de Waskniepers. Voor 
meer informatie zie pagina 21. Deze dag geen activiteiten in 
het Dorpshuis in Angeren. Kaarten voor het Rosenmontag-  
festival zijn vooraf wel verkrijgbaar in onder andere het 
Dorpshuis te Angeren.

Dinsdag 9 februari 2016
14.30 uur Bezoek Prinsenpaar oudste en jongste
 inwoner/inwoonster van Angeren

20.11 uur Seizoensafsluiting 
Vanaf 20.11 uur is iedereen welkom in de foyer van het 
Dorpshuis te Angeren om de dolle dagen 2016 af te sluiten, 
muziek van Wim Polman. 
Om 24.00 uur gaan de steken af. Op deze avond wordt tevens 
de Publieksprijs uitgereikt.
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Afsluiting seizoen 2014/2015
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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 in dezelfde  
 categorie 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’ commis-

Colofon

’t Keuje is ’n uutgave van “A.K.G. de 
Narrenpoel” uut Angere’. Ien di’ huusor-
gaon 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 Inktvis Media 
uut Huusse.

Tekste’, foto’s en advertenties kunne’ 
digitaol worde’ aongeleverd. (alleen 
orginele) Dit um de kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mèt of 
zonder foto’s, grappe’ en grolle’ kan op 
onderstaond redactieadres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
E-mail:  
redactie@narrenpoel.nl

<<< Huissen

<<< Huissen

<<
< B

em
mel

Doornenburg >>>

ANGEREN

Opstellen (start):
Kermisterrein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf Molenstraat/ 
linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf Jan Joostenstraat / 
rechtsaf  Emmastraat / rechtsaf Pastoor Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / 
linksaf Kardinaal de Jongstraat / linksaf Emmastraat/ rechtsaf Poelsestraat/ 
linksaf Prins Bernhardstraat / linksaf Wilhelminastraat / Einde optocht en 
prijsuitreiking: Dorpshuis 

Woord van dank

Wij bedanken  
Henk Sluiter hartelijk 
voor het maken en  
aanleveren van het 
beeldmateriaal.
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Stickers Belettering Drukwerk Grootformaat

Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN

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

U kunt ons vinden op onze nieuwe locatie: 
Duisterestraat 21 
6851 LR Huissen
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl
www.inktvismedia.nl

Inktvis Media is een flexibel, jong en actief media bedrijf! 
We bieden u graag het complete pakket! 

Bij ons kunt u terecht voor:
 
Drukwerk: flyers, brochures, visitekaartjes etc. 

Sign: zeildoeken, reclameborden, posters, roll-up banners etc. 

Vormgeving: logo’s, huisstijlen, boeken, posters, flyers, 
trouw- en geboortekaartjes, etc.

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

Fax 026 - 3257345

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

AUTO  
RIJNHOEVE BV

 
 
 

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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Pronkzitting 2016 
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