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Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.
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Pronkzitting 2018 



 ‘t Keuje 2018           3

Beste mensen uit ’t Keujesgat  
en omstreken, 
 
Het is de eerste januari van het jaar 2018 
als ik achter mijn laptop kruip; een dag van 
terugkijken op het afgelopen jaar en zeker 

vooruitkijken naar hetgeen dat komen gaat. Ofwel 
een mooie dag om als voorzitter een paar woorden 
op papier te zetten.

Zoals ook zal blijken uit het in dit boekje opgeno-
men beeldmateriaal, hebben we weer een kleurrijk 
seizoen achter de rug met Dick en Yvonne als prin-
senpaar. Ja, inmiddels is het gewoon weer Dick en 
Yvonne. Op de openingsavond in november hebben 
we alweer afscheid genomen van dit mooie prin-
senpaar. Zij hebben onze vereniging de afgelopen 
2 jaren op een fantastische wijze vertegenwoordigd 
met een tomeloze energie. Een energie waar elke 
vereniging jaloers op kan zijn. Ik ben dan ook erg blij 
met het toetreden van Dick tot de Raad van Elf en 
met de begeleiding van de garde door Yvonne (wat 
zij samen met Eliane heeft opgepakt). 

Prins Jochem de Kartrekker wens ik veel plezier 
de komende twee jaren. Het is inmiddels al geen 
geheim meer dat hij in zijn ‘regeerperiode’ geen 
prinses aan zijn zijde zal hebben. Het behoeft wei-
nig toelichting dat dat bericht leidde tot een spoed-
beraad. In overleg met Jochem is besloten om een 
hofdame te installeren die de komende jaren samen 
met hem onze vereniging gaat vertegenwoordigen. 
Lianda dank je wel voor jouw enthousiasme. 

In de vorige editie van ’t 
Keuje heb ik aangehaald 
dat het carnaval in ’t Keu-
jesgat springlevend is. Ik 
sta nog steeds achter die 
uitspraak, maar besef wel 
dat we niet kunnen blijven 
hangen in het verleden. 
Veranderingen zullen 
nodig zijn, mee gaan met 
de tijd zo je wilt, om het 
feest ook in de toekomst 
met zijn allen te kunnen 
blijven vieren. Of die veranderingen dit seizoen al 
geconcretiseerd zullen zijn, weet ik op dit moment 
nog niet, maar ik spreek hierbij het vertrouwen uit 
dat wij als vereniging open blijven staan voor sug-
gesties om het carnaval in ’t Keujesgat springlevend 
te houden. 

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en een ge-
weldige carnaval en begroet jullie graag op één van 
onze feestavonden, bij de optocht of op de Rosen-
montag.

 

Johan Wagener
Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

Tijd voor vernieuwing?
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Openingsavond 2017/2018 
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Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 

Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79
    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
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A.K.G. de Narrenpoel 

Prinsenpaar:
Prins Jochem de Kartrekker en hofdame Lianda 
Buurman

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

Erevoorzitter:
Herman Claassen

Ereleden:
Rook Overweel en Wim Huisman

Raadsleden en Senaat:
Geert Alofs, Wim Derksen, Ronald Dikker,  
Rob Evers, Dennis Hendriks, Dick Hermsen,  
Jan Knipping, Raymond Kuster, 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,  
Robbin Ceelen, Wilco Huisman, Henk Janssen,  
Jan Molthoff, Frank Polman, Henk Polman, Michel 
Rutten, Jessica Scholten, Debby Slinkman, Willy 
Smits, Youri Verhoeven, Patrick Vermaas,  
Mariska Wagener en Cor Zwartkruis 

Huisfotograaf:
Henk Sluiter

 
 

Jeugdprinsenpaar:
Prins Tibbe de Veldduuker en Prinses Jenna

Jeugdraad:
Yorben Coeleveld, Jens Derksen, Jelmer van  
Eunen, Jilles Gerritsen, Tristan Hagen, Gijs  
Hendriksen, Jort Schepekamp, Jens Scholten,  
Ella Schuiling, Julie Schuiling, Kenjey de Vreden

@pestaartjes:
Jan Jaap Derksen, Maaike Evers, Kim Hendriks, 
Jeroen Krauts, Monique van Moerkerk,  
Marcel Molthoff en Jochem Vermeulen 
 
Trainsters The Stars: 
Naomi Reesing en Chrissy Menting

Begeleidster: 
Yvonne Hermsen en Eliane Jacobs

Little Stars: 
Jasmijn Dirks, Susan Fox, Ilse Hendriksen, Marika 
Karas, Femke Laurentzen, Imke Maassen, Maike 
Molthoff, Luna Oosterink en Kelsey de Vreeden

Twinkle Stars:
Rianne Bohmer, Merel Dirks, Silke Hermsen,  
Fae de Krosse, Kim Molthoff, Noa Oosterink,  
Loes Overweel, Fien Scholten, Sam Scholten  
en Sylvie Schraven
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- Verkoop van alle merken, zowel nieuw als gebruikt
- onderhoud en reparaties van alle merken 
- Bovag garantie op auto’s en reparaties
- fabrieksgarantie op nieuwe en jonge occasions
- 12 mnd mobiliteitsgarantie op Bovag occasions
- APK Keuringstation
- 80 Bovag occasions op voorraad
- ruime openingstijden (08.00 tot 19.00 uur)
- gratis vervangend vervoer bij onderhoud
- Bovag / ABA lid
- Nationale autopas

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

Ten erste: Da’ ik, Prins Jochem de  
Kartrekker, mè mien hofdame Lianda 
twee geweldige jaore’ meug’ belève’. 

Ten twidde: Nou da’ wij hier staon, 
iemand anders de prinsewage’ dur de 
optoch’ mot zien te kriege’. 

Ten darde: Da’ wij samen mè onze 
adjudant Tom en de raod tijdens de 
karnaval er graag op uut trekke’. 

Ten vierde: Da’ mooie herinneringe’ 
ers gemak’ motte’ worre’, dus daor 
gaon wij stinkend ons bes’ vur doen. 

Ten vijfde: Ok al bun ik er nog nie’ zo 
lang bij, ik mot er toch ekkes bij stilsta-
on: 22 jaor Struukduukers vanaf hier 3 
maal Alaaf (mè de bouw bun ik er bij).  

Ten zesde: Al motte’ we kruupe’, op 
blote voete’ gaon. Naor ut Keujesgat 
terug zulle’ we altied wir gaon. 
 
Ten zevende: Da’ de Keujesgatse op-
toch’ altied zo mooi mag blieve’. 
 
Ten ach’ste: apestaartjes 2.0 hou’ ze 
ien de gaote’. Wie de jeugd het, het de 
toekoms’. 

Ten negende: Al lop je ien de polonai-
se nie’ achter die van ouw eige’, gao 
wel mè die van ouw eige’ naor huus.
 
Ten tiende: Da’ we trots meuge’ zien 
op onze gardes, die ons al jaore’ verba-
ose’ mè hun optreeje’s.
 
Ten ellufde: Ons motto is “Samen hou-
we’ wij de gang d’r ien”.

Prins Jochem de Kartrekker 
en zien hofdame Lianda

Proclamatie
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Een grote eer
Beste narren en narrinnen,
Na een spannende tijd van voorbereiding 
ben ik op 11 november 2017 onthuld als 
de nieuwe prins  van A.K.G. de  Narren-
poel. Iets wat voor mij een grote eer is. 

Op de openingsavond was ik vanaf het begin van de 
avond in de zaal aanwezig. Wat was het lastig om 
uit de zaal te komen en om even later als nieuwe 
prins in de zaal te staan. Wat een opluchting dat dit 
gelukt is en het grote geheim eindelijk onthuld is. 
Op die avond was er voor Tom een grote vraag of 
hij adjudant wilde worden. Tom wist dit van te voren 
niet en hij vond de vraag gelukkig een grote eer en 
zei ja. Hij neemt zijn taak erg serieus en dat vind ik 
geweldig. Wat ben ik blij dat hij ja heeft gezegd. 

Helaas is kort na de onthulling mijn relatie over 
gegaan en toen stond ik er, niet alleen in privé, maar 
ook als prins alleen voor. Ik vind het erg fijn dat 
Lianda mij als mijn hofdame de komende twee jaar 
terzijde wil staan. Als prins Jochem de Kartrekker 

ga ik er samen met mijn hofdame Lianda een mooi 
carnaval van maken. Ik ben er trots op, dat ik deze 
naam mag dragen tijdens de carnaval. Deze naam 
komt voort uit het jarenlang rijden van de prinsen-
wagen tijdens de optocht in het Keujesgat. De naam 
is tevens een eerbetoon aan mijn vader die deze 
taak jarenlang heeft vervuld. De afgelopen maanden 
hebben we samen al diverse avonden gehad en 
overal waar we komen is het feest.

Op deze plaats wil ik mijn carnavalsgroep de 
Struukduukers nogmaals feliciteren met hun 22 jarig 
jubileum en hun een geweldig mooi jubileumjaar en 
grandioze optocht toewensen. Als laatste wil ik jullie 
allemaal een gezellig en goed carnaval toewensen 
in ons mooie Keujesgat onder het motto: We houwe’ 
de gang erin!

 

Driemaal alaaf,
Prins Jochem de Kartrekker
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Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

Molenstraat 6  |  6687 AN Angeren  |  info@deletstestuyver.nl

carnaval

AANVANG 

20.00 UUR

DINSDAG 

13 FEBRUARI

HARINGHAPPEN

Voor een perfecte kleur zonder ammoniak
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Thuusbliever, Dancing Star, Hofdame
Beste carnavallisten en dorpsgenoten,

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen!
Ik ben Lianda Buurman en sinds kort vervul 
ik de functie van hofdame van prins

Jochem De Kartrekker. Vanaf augustus 2004 woon 
ik in ’t Keujesgat. Daarvoor was ik hier al regelma-
tig te vinden; zo was ik als klein meisje al lid van 
carnavalsgroep “De Thuusblievers” en liep ik mee 
met de Angerse optocht. In 2005 ben ik als danse-
res begonnen bij The Stars en dit heb ik 10 jaar lang 
met super veel plezier gedaan. Ik ben begonnen bij 
de Twinkle Stars en danste toen “De Griezelbus”. 
Uiteindelijk heb ik in 2015 mijn laatste seizoen 
gedanst bij de Dancing Stars. 

Sinds dat ik op de grote prinsenwagen mocht staan 
met de Dancing Stars, stond ik daarop. Ik vond het 
geweldig om hier te staan en om plezier te maken 
met de meiden, maar ook met het prinsenpaar en 
de raad van elf. Al met al gaat carnaval niet zomaar 
aan mij voorbij.

Op een zekere ochtend in december van het vorig 
jaar kwam Jochem bij ons binnen gelopen, zoals 
zoveel mensen zomaar even binnen komen lopen. 
Jochem kwam echter speciaal voor mij. Ik dacht 
eerst dat hij wilde vragen of ik op Chris, zijn zoontje, 
wilde passen, want dat had ik 6 jaar geleden ook 
al gedaan. Dit was alleen niet zijn vraag. Jochem 
kwam mij vragen of ik hem tijdens de carnaval bij 
zou willen staan als zijn hofdame. Nou daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. Maar ik moest dat 
natuurlijk wel even overleggen met mijn vriend. En 
hij zei meteen: “Ga alsjeblieft, carnaval vieren zit in 
je bloed”. Direct daarna heb ik dan ook toegezegd 
om hofdame te worden. Ik vind het bijzonder dat ik 
Jochem bij mag staan tijdens de dolle dagen en alle 
andere carnavalsevenementen! 

We gaan er met zijn allen een geweldige carnaval 
van maken!

Carnavalsgroeten,
Hofdame Lianda

Keujespraot
Een vader geeft zijn domme zoon een rondleiding door de worst fabriek.
 De vader legt uit “Aan de ene kant stop je er een varken in en aan de andere kant 
komt er worst uit.”

De zoon vraagt “En als je er worst in stopt, komt er dan een varken uit?”
Nee zegt de vader, alleen je moeder kan dat.
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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

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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Met de neus vooraan 
Als president van de Narrenpoel ben ik 
trots om soms met de neus vooraan te 
mogen staan. Bijvoorbeeld bij het bekend 
maken van de nieuwe prins of bij het 
aankondigen van de Stars. Toch is het niet 
altijd makkelijk om deze rol te vervullen, 

want ik moet niet alleen aankondigen en nieuwe 
leden voorstellen, maar moet helaas ook publieke-
lijk en vaak als eerste afscheid nemen van leden 
als deze besluiten te stoppen. Zo ook dit jaar. Eerst 
hebben we afscheid moeten nemen van een fantas-
tisch prinsenpaar: Dick en Yvonne. Gelukkig heeft 
Dick besloten zich te voegen bij de senaat van de 
Narrenpoel en blijft zo zijn steentje bijdragen voor 
de vereniging. Hier zijn wij uiteraard enorm blij mee. 

Maar dit was niet het enige afscheid. Ook Milou 
Hoogveld en de gehele familie van Gelder namen 
afscheid van de club. Laura van Gelder en Milou 
Hoogveld als trainsters van The Stars, Dinie van 
Gelder als begeleidster en Johan van Gelder als 
raadslid en decorbouwer van The Stars. Een  
definitief besluit om te stoppen, wat ik persoonlijk 
zeer betreur maar uiteraard respecteer en waar ik 
zeer zeker ook begrip voor heb. Toch wil ik jullie nog 
eenmaal hartelijk bedanken voor alles wat jullie met 
zijn vieren voor de vereniging hebben betekend. 

Samen waren jullie meer dan 120 jaar betrokken 
bij de vereniging en met name erg belangrijk voor 
The Stars. Wat velen niet weten, is dat er op hoog 
niveau is gedanst door The Stars en dat we als  

vereniging een Nederlands 
kampioene in ons midden 
hadden en er zelfs op inter-
nationale toernooien is mee 
gedaan. Mede door jullie staan 
The Stars uit ons Angeren op 
de Nederlandse kaart en daar 
zijn we met zijn allen enorm 
trots op. Ik wens jullie het al-
lerbeste toe met alles wat jullie 
nog gaan doen en ik ben ervan 
overtuigd jullie nog vaak te zien tijdens de 
carnavalsdagen.

Nu Dick en Yvonne hun taak als prinsenpaar erop 
hebben zitten, was het natuurlijk hoog tijd voor een 
nieuwe prins. En niemand minder dan Jochem Ver-
meulen gaat deze rol op zich nemen. Het was op de 
openingsavond voor velen een verrassing toen hij 
uit de hoge hoed werd getoverd. Met een glimlach 
van oor tot oor las hij trots zijn proclamatie voor. De
Kartrekker noemt hij zichzelf en iedereen binnen 
de vereniging weet natuurlijk dat dat duidt op de rol 
die zijn vader voorheen vervulde bij de club en die 
Jochem van zijn vader heeft overgenomen. Ik wens 
Prins Jochem de Kartrekker nogmaals heel veel 
plezier en succes toe als prins.

Verder wil ik via deze weg onze Gendtse vrienden 
van de Gendtenarren heel erg veel sterkte wensen 
met het verlies van oud president en senator Tino 
Lippmann. Vlak voor kerst is Tino overleden na een 
ziekbed van een jaar. Het was voor mij een eer om 
samen met Tino en andere collega’s van buurt-
verenigingen uit Lingewaard de scepter te mogen 
zwaaien. Mijn gedachten gaan uit naar familie en 
vrienden.

Tot slot wens ik iedereen die de carnaval een warm 
hart toedraagt een geweldig carnavalsjaar toe en 
voor alle deelnemers aan de Angerse carnaval heel 
erg bedankt voor jullie inzet en tot de dolle dagen.

alaaf, alaaf, alaaf
President Bryan Schmidt
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WEBWINKEL IN 
KINDER-, WOON-, GEBOORTE- EN CADEAUARTIKELEN 

WWW.ZUSENZAAK.NL - INFO@ZUSENZAAK.NL - 0853031391 

Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken

Pastoor Versteegstraat 17 | 6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509 | Jeroenkrauts@hotmail.com

 
Behang - Glas - Schilderwerken
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Vet genoten!
Hallo lieve minse’, 

D’r is ‘n tied van komme’ en ’n tied van 
gaon…

Onze 2 jaor as prinsepaor zitte’ d’r alwir op. Vurrig 
jaor hebbe’ we ien ’t Keuje geschreve’ hoe geweldig 
we ’t hebbe’ gehad ’t erste jaor as Prins Dick van ’t 
Roode Wald en Prinses Yvonne. We zulle’ probiere’ 

nie wir zo’n uutgebreid stuk te schrieve’. Een paor 
hoogtepunte’ wille’ we toch mè ollie dele’. Di’ jaor 
zien we mè veul andere prinse’ en prinsesse’ op de 
Gelderlanderfoto gegaon. Zo staon we tusse’ al die 
mooie minse’ ien de krant. En ôk same’ mè onze 
jeugdprins Stijn de Notenblaozer en zien prinses 
Lynn. Een evenement om nie mer te vergète’, al was 
’t wel wir ’n zoekplaotje um ons te viende’.
  
Genote’ hebbe’ we van de Pronkzitting, mè alle 
stukskes, muziek van de Deurdweilers, liedjes en 
danse’ die allemaol bedoch’ ware’ en ôk nog es ge-
weldig uutgevoerd wiere’.

Vur ‘t ers ien de geschiedenis van de Narrenpoel 
zien we mè de vereniging naor ’t Prinsentreffe’ in 
Nimwege’ gewis. Altied wir een verrassing um iets 
nijs te probiere’, maor ’t wier een succes. Veul zang, 
dans en gezelligheid mè prinsen en gevolg uut 
Nederland, mar ôk van over de grens uut België en 
Duitsland. Tege’ de tied da’ gullie di’ lèze’, zien we al 
op herhaling gewis mè onze neije Prins in 2018!

Natuurlijk ware’ we supertrots da’ “onze Flodders” 
ien d’n optoch’ di’ jaor erste wiere’ bij de loopgroepe’ 
mè ‘t vliegende tapijt as nije optie om mar gin brug 

te hoeve’ bouwe’. En wa’ hebbe’ we wir veul mooie 
creaties vurbij zien komme’! Ok wier ’t zebrapad ien 
Angere’ nog aongehaold. Nao d’n optoch’ hebbe’ we 
deze zebra geschonke’ gekrege’ dur carnavalsgroep 
JBOG en hij het nog steeds een mooi plekske ien 
onze tuin. 

Tijdens de dolle dage zien we op ‘t wèrrek van de 
prinses gewis’. Same’ mè de prins van Lent en de 
kiendere’ mè een beperking was ’t een gezellige 
middag en liepe’ we ien optoch’ mè zien alle’ dur de 
zaol. Op maondag hebbe’ we wir volop gefees’ bij 
de Rosenmontag ien Gendt, same’ mè een hoop 
Angerse minse’. Nao afloop nog een afzakkertje 
en eiere’ bakke’ bij ons thuus, waor ok de struuk-
duukers van de partij ware’. D’r wier al druk  
gespeculierd wie de neije prins zou kunne’ worre’ 

Ok di’ jaor mochte’ we wir bij mevrouw Van Bon, de 
oudste inwonster van ons Keujesgat, een borreltje 
komme’ drinke’. Di’ blief toch ôk altied een bijzonder 
moment.  

Gullie hebbe’ al ien de gaote’ 
da’ we d’r VET van genote’  
hebbe’ en naoda’ de dolle 
dage’ vurbij ware’, ware’ we al 
aon ’t bedinke’ hoe we onze  
prinsenjaore’ zouwe’ afsluute’. 
We hebbe’ de 11e van de 11e 
de Raod flink laote’ zwete’! 
We wilde’ nog 1 dag  
maximaol geniete’. Dussss:  
de hele dag op pad!
 
Ien Huusse’ de opening van 
het carnavalsseizoen gevierd en via een kroege’-
toch’ deur naor ons eige’ durpshuus waor we dan 
toch ech’ afscheid hebbe’ genome’.  

We krege’ onze eige’ “Flodderkiel” wir aongetrokke’ 
en mè ons ‘lijflied’, gezonge’ dur de Flodders, gaon 
we deze carnaval wir enthousiast meebouwe’ en 
meelope’ mè onze groep.

Angeren Alaaf  
(Ex-prins) Dick van ‘t Roode Wald 

en (ex-prinses) Yvonne
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WWW.PERSOON-SC.NL

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

Fax 026 - 3257345
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Prinsheerlijke taarten
Op zaterdag 18 februari trokken Prins Dick 
van het Roode Wald en Prinses Yvonne 
met een delegatie van A.K.G. de Narren-
poel naar zaal Providentia in Gendt voor 
het jaarlijkse en inmiddels traditionele taar-
tenbakken. Een gebeurtenis waar iedere 

prins(es) carnaval in Lingewaard toch wel naar uit-
kijkt en ook met een geweldig gevoel op terugkijkt. 
Een gezellige middag die wordt afgesloten met het 
aanbieden van de taart aan iemand die meer dan 
de normale werkzaamheden voor de vereniging of 
het carnaval in het algemeen heeft verricht. Dit jaar 
werd de taart door prins Dick van het Roode Wald 
en Prinses Yvonne aangeboden aan Johan van 
Gelder. 

Johan van Gelder is al jarenlang raadslid bij A.K.G. 
de Narrenpoel en beëindigt zijn lidmaatschap als 
raadslid aan het einde van het seizoen 2016-2017. 
Maar dat was niet de reden van de taart. Johan was 
naast raadslid ook degene die reeds jarenlang de 
decors bouwde voor The Stars, de dansgarde van 
A.K.G. de Narrenpoel. Met het stoppen als raadslid, 
komt ook aan de bouw van decors een einde. Zijn 
dochter Laura wist voor de diverse showdansen van 
de groepen van alles te bedenken en Johan wist 
dat, soms gelukkig met hulp van een andere en-
thousiaste ouder, allemaal te realiseren. Dan moest 

Keujespraot
Tijdens carnaval rijdt een man slingerend over de weg en wordt aangehouden door een agent. 
De agent komt naast de auto staan en vraagt waar hij geweest is.”We zijn in een paar cafe’s 
geweest” antwoordt de man. “Juist ja,” antwoordt de agent en vouwt zijn armen over elkaar, “Nu 
is het zo; Ik volg u nu al een tijdje en merkte op dat twee kruisingen terug uw vrouw uit de auto 
is gevallen.” zegt de agent.”GOD ZIJ DANK” antwoordt de man. “IK DACHT AL DAT IK DOOF 
WAS GEWORDEN...”

het ook nog zodanig in elkaar gezet worden, dat 
het demontabel was voor vervoer naar toernooien 
en de meiden moesten het dan ook nog zelf op het 
podium kunnen zetten en er weer afhalen. Johan 
mopperde wel eens, maar uiteindelijk kwam het er 
toch maar weer. En wat heeft iedereen genoten van 
al die prachtige decors. 

Johan van Gelder de taart is je MEER dan gegund. 

Aan het einde van de middag werd de taart in huize 
Van Gelder aangeboden aan Johan en uiteraard 
direct aangesneden. Johan kennende zal het vast 
gezellig zijn geweest die middag!
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GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

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
Nijverheidsweg 2a, Gendt | T (0481) 42 17 47 | F (0481) 42 50 36 
E info@wiecherink-gendt.nl | www.wiecherink-gendt.nl

K EER ZIE

WIJ WENSEN ALLE ANGERSE
FEESTVERREKES EEN HEEL MOOI

EN              CARNAVAL!
TEAM COOP KEUJESGAT

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL:
ZATERDAG
ZONDAG         11-02

10-02

MAANDAG
DINSDAG       13-02

12-02

08:00-20:00
GESLOTEN
08:00-18:00
08:00-18:00

VERGEET ONZE FACEBOOK-PAGINA NIET TE LIKEN WWW.FACEBOOK.COM/COOPANGEREN
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Wij hebbe‘ dur ech‘ schijt aon!
Al sins jaor en dag viere’ we carnaval ien 
ons mooie Keujesgat. We probiere’ d’r ôk 
ieder jaor wir wa’ van te make’. Zoas uut de 
sjuurierapporte’ bliek, luk’ ons da’  
aordig. Vurrig jaor ware’ we sins lange tied 

gin erste geworre’, mar da’ mik ons werkeluk gin 
reet uut. We gunne’ un ander ôk wel wa’. Zeker as 
zo’n pluugske Ma Flodder hiet en de leste tied net 
nève’ de pot hèt gepiest.

Ok di’ jaor gaon we wir vur de mojste optoch’ van de 
buurt! Bij ’t schrieve’ van di’ stukske zitte’ d’r nog un 
paor oliebolle’ dwars en kum de geng d’r bij ons nog 
mar streuperig ien. De erste paor vergaoderinge’ 
hemme’ we al gehad, ‘t onderwerrepp hemme’ we 
allang deurgegeve’ en we kunne’ beginne’.
We beginne’ altied mè ‘t sjouwe’ van rotzooi naor de 
bouwplek. Zeer belangriek is da’ de zuupplek en de 
vetvijver goed iengerich’ is. We motte’ steeds  
wèrrumpkes ons wèrruk deursprèke’ um tot iets 
goeds te komme’.

Pas als onze Luus van Wim van Theetje de Sjiets 
de danspèskes hèt veurgedaon zien we ech’ los, 
mar dan is ‘t ôk al wir haos’ 11 fibberewaori.
Zo miere’ en martele’ we d’r op los. As we op de 
bouwplek zien, gaon we los. As we d’r nie’ zien, 
doen we gin kloot. Dan kieke’ we um ons hin en zien 
we wir van alles. We zien da’ de leste garage van 
Angere’ hekkes um ‘t plein hè’ gezet. Nou kan er gin 
wage’ mir op ‘t plein staon. Geet die nije kjèl keujes 
houwe’ umda’ hij zich wil ienburgere’?

Zo wille’ ze de kerremesdaotum verschuuve’. Kan 
da’ dan zomar? Drèk wur’ ‘t zo laot gehouwe’ da’ 
de blage’ al wir naor schol zien. De kerremes liep 
ien ons durrup al trug; ik dink da’ dit d’r nie’ bèter op 
wur’. Kerremes ien Angere’ hur’ ien de korte boks, 
halluf ien en hallu buute’ de tent en mè een vrach’ 
grei un vette bek haole’, 3x valle’en op huus aon.
Iets heel wa’ anders is da’ de hoofdaojer van ut  
durrup is deurgesneeje’. Kamervoort schrouw’!! 
Waor je altied mè un gengske van ruum 80 ‘t  
Keujesgat kon ienrije’ hebbe’ ze nou un veurrangs-
weg overhin geleid. Da’ daor nog gin ongelukke’ 
gebeurd zien, daor snappe’ wij ech’ gin bal van.

Tot slot hebbe’ we wir wa’ nijs ien ’t Keujesgat: LAK!! 
Da’ liek leuk, mar da’ is ut nie‘. LAK stee’ vur de  
Leste Angerse Kleerezaak. Nie’ da’ de winkel van 
Jèjje en Nellie Steur en daornao de Smitjes dur un 
bende van mieke’. Nee, ze verkochte’ ien ut begin 
mooie spencerkes, mesjechter bukskes en galge’. 
Daarnao kwame’ dur gordiene’ bij, die koj’ nie’  
aontrekke’, mar mos’ je vur de rame’ hange’. Dus 
zo’n kleerewinkel was ut ôk wir nie’. 

Ondertusse’ zien de plenkskes wir op de plek, de 
bore’ en de hamers wir uut ut vet, de stuumpkes dur 
ien en gaon we stillekes aon de slag um  wir iets 
leuks te bouwe’. Moch’ je ut toch nie’ leuk viende’; 
wij wel en wa’ gij vien’, moj’ mar naor de pliezie 
brenge’. Zoals gezeit: wij viende’ut leuk en hemme’ 
dur gewoon scheit aon!!

Un Loatbløjer
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Grondverzet en Dienstverlening
Marco en Rob

06-14336163       06-18517072

 Verhuur van Mini Graver en Mini Shovel met machinist

Voor al uw grondwerkzaamheden | Uitmesten van stallen | 
Tuinen/opritten uitgraven | Leveranties en Afvoer van grond en zand

 Voor meer info kunt u bellen naar bovenstaande nummers

Lodderhoeksestraat 5, 6687 LR Angeren • 0624486446 • info@jbkoudetechniek.nl 
voor meer informatie bekijk de website: www.jbkoudetechniek.nl

verstand van tuin & dier

Hegsestraat 1 | Gendt
www.welkoopgendt.nl
gendt@welkoop.com
0481 - 421206 



 ‘t Keuje 2018           21

Kinderdisco 2017

 
Vrijdag 9 februari 2018
09.00 uur Schooloptocht

15.00 uur Jeugdsleuteloverdracht 
Aan alle jeugdprinsen van de gemeente  
Lingewaard wordt de sleutel overgedragen 
door burgemeester Schuurmans in de Kinkel in 
Bemmel. 
 

Zondag 11 februari 2018
13.30 uur Keujesgatse optocht Jeugdklasse
Vanaf het kermisterrein begint de mooie optocht 
aan de Zahnstraat. Na afloop van de optocht 
is de prijsuitreiking en een gezellig feest in het 
Dorpshuis. 
 
 
Dinsdag 13 februari 2018
14.00 - 16.00 uur Kinder carnavalsmiddag
Gezellig carnval vieren in het Dorpshuis.

Programma Jeugd
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Jeugdpronk 2017
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Wij zijn de @pestaartjes! 
Hoi jongens en meiden in Angeren!
Ken je ons al? Wij zijn de @pestaartjes! 

De @pestaartjes zorgen voor een 
spetterend carnavalsfeest voor de jongens 

en meiden in Angeren. Sinds dit jaar hebben we 
drie nieuwe leden: Maaike Evers, Jan Jaap Derksen 
en Kim Hendriks. Samen met Jochem Vermeulen, 
Marcel Molthoff en Jeroen Krauts zorgen we ook dit 
jaar weer voor hele gezellige carnavalsdagen voor 
de kinderen in Angeren! Dit doen we samen met 
onze toppers Prins Tibbe de Veldduuker en prinses 
Jenna. 

Maar ook samen met jou! De kinderpronk-
zitting was al een geweldige middag. Wat 
hebben jullie mooi gedanst, gezongen en 
gesprongen! Dit doen we ook graag weer 
met jullie bij de optocht op de basisschool op 
9 februari! Daar kijken we erg naar uit.
En…we zien jullie natuurlijk graag op dins-
dagmiddag 13 februari bij de kindermiddag 
in het Dorpshuis! Naast samen hossen en 
springen zullen we vanuit de @pestaartjes 
voor een leuk middagprogramma zorgen. 
Vanaf 14.00u zijn jullie van harte welkom!

Zijn er nog echte feestvierders die het leuk vinden 
om bij de jeugdraad te komen? Er zijn nog wat plek-
jes vrij! Dus als jij het te gek vindt om te dansen en 
te springen en het leuk vindt om met ons een echt 
feestje te bouwen samen met prins Tibbe en prin-
ses Jenna!? Meld je dan nu aan via apestaartjes@
narrenpoel.nl

Feestelijke groeten van 
de @pestaartjes!

5-1-2018 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=@pestaartjes%20Angeren&w=14&h=14&p=K,K,E,U,J,E,S,G,A,T,F,A,B,E,R,C,N,E,G,N,I,R,P,S,Z,W,… 1/1

@pestaartjes Angeren
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

K K E U J E S G A T F A B E
R C N E G N I R P S Z W O M
E P M T A N G E R E N G K J
K T G H G T G W K C E H F C
U L H C E X B F E E S T E N
U T N O M K V G I O V I Z Y
D C Q T P R I N S T I B B E
D S P P R E K K E R T R A K
L R V O M A R A N G J O H K
E A P E S T A A R T J E S W
V L N E S S O H E F L A S Y
W M Y C C A R N A V A L G H
T L R E G U D D E J T U E K
C I A N N E J S E S N I R P

ANGEREN APESTAARTJES CARNAVAL
FEESTEN HOSSEN KARTREKKER
KEUJESGAT KEUTJE MARANG
OPTOCHT PRINSESJENNA PRINSTIBBE
SPRINGEN VELDDUUKER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

• ANGEREN
• APESTAARTJES
• CARNAVAL
• FEESTEN
• HOSSEN
• KARTREKKER
• KEUJESGAT
• KEUTJE
• MARANG
• OPTOCHT
• PRINSESJENNA
• PRINSTIBBE

@pestaartjes Angeren

Naam   __________________ 

Datum __________________

Kun jij alle verborgen woorden 
vinden in deze woordzoeker?
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Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585
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Optocht 2017
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Uitslag Keujesgatse Optocht 2017
Loopgroepen
11de prijs       L8 De Vruuters   Zwarte pieten discussie    350,5
10de prijs L3 TOK    Angerse kermis: Ouwe meuk &  
       de helft steet dur mar    367
 9de  prijs L11 De Nachuule   Met dit prinsenpaar voorop, staat
        heel Angeren op zijn kop     368,5
 8ste prijs L5 De Nije Lichting   Wij brengen snelheid in de optocht 
        met Max Verstappen     369
 7de  prijs L2 Clusenarren   Met de joker op ‘t kaartenhuus  
       voelen wij ons overal thuus     374,5
 6de  prijs L10 De schuumende Pauwen Pandasia        378
 5de  prijs L9 Umleiding   De politie scoort op de Kamervoort   383
 4de  prijs L7 Knoestenbraojers  Postcodeloterij ien Angeren    387,5
 3de  prijs L1 JBOG    Brigadiers vinden is een kunst    388,5
 2de  prijs L4 Loatbløjers     De gouw duum veur de Deurdweilers   412,5
 1ste  prijs L6 Ma Flodder   Niks geen A15 brug, wij vliegen zelf 
       wel heen en terug      422,5

Wagens
3de  prijs W3 Buitengebied   ‘t Gres bij ons is gruuner    402,4
2de  prijs W1 Buutegewoon   Nao het stoppen van de Schoes,  
       kunnen ze mee op Cruise     433
1ste prijs W2 Struukduukers    Kiek onze zorgpo(o)lis    463

Aanvullende prijzen

Aanmoedigingsprijs:  De Bijdehandjes 

F.C. Knudde Prijs:   TOK 

Wisselbeker loopgroep:  Ma Flodder   

Wisselbeker wagen:   Struukduukers   

Prinsenprijs:    JBOG 

Publieksprijs:   Struukduukers
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Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Word lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

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

GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

Weteringseweg 3      6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037    Fax (026) 325 79 98

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

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2017.
Kijk voor de voorwaarden op Jumbo.com/bieraanbiedingen.
2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Max. 4 kratten per klant per bezoek. 

geen 18, geen alcohol

Heineken of Brand
2 kratten Heineken 24x30 cl of 

Brand 24x30 cl

2e
HALVE
PRIJS

 Jumbo Scheperkamp, Bemmel, Kloosterplaats 1
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Het is voorbij...
Helaas, het is voor ons voorbij. Wij hebben 
twee hele leuke jaren gehad als jeugdprin-
senpaar. We hebben genoten van alles 
wat we gedaan hebben. Wij zullen dit nooit 
vergeten. En nu vragen jullie je natuurlijk 

af, wat was er dan zo leuk waar hebben jullie van 
genoten? Nou dat zullen wij eens vertellen! 

Het is heel bijzonder om als jeugdprinsenpaar de 
burgemeester te ontmoeten en de sleutel van haar 
te krijgen. We hebben samen met alle kinderen op 
school carnaval gevierd en op school hadden we 
een optocht. We mochten in de jury zitten van de 
playbackshow op school. De kinderdisco is één 
groot feest. Waar we ook van genoten hebben, is 
alles wat we met het grote prinsenpaar gedaan heb-
ben. Zij betrokken ons overal in: de openingsavond, 
de grote pronkzitting, samen het Keutje wassen 
voor de optocht. Op maandag samen met A.K.G. 
de Narrenpoel naar de Rosenmontag in Gendt was 
geweldig.

En het meest bijzondere is, dat je overal onder luid 
applaus naar binnen gehaald wordt en het podium 

op gaat. Als prins in je 
mooie pak en als prinses 
in je prachtige jurk en je 
haren als een echte prin-
ses. Elke keer krijg je als 
prinses een mooi bloe-
metje. En samen met de 
jeugdraad was het altijd 
een leuk feest.

Helaas zit het er voor 
ons op. Wij wensen het 
nieuwe jeugdprinsen-
paar een net zo’n leuke 
tijd toe als wij hebben 
gehad. En voor alle 
kinderen in Angeren: 
kom gezellig meefeesten 
tijdens de carnaval, dan 
blijven we er samen één 
groot feest van maken.

Groetjes van Stijn Scholten 
en Lynn Harmsen

Eerste carnavalsjubileum!
Beste carnavallisten van Angeren en  
omstreken,

We willen allereerst Prins Jochem de 
Kartrekker en A.K.G. de Narrenpoel mooie 
dagen toewensen tijdens de carnaval. 

Wij van carnavalsgroep de Clussenarren hebben er 
weer veel zin in. We vieren namelijk ons elfde jaar 
met twee optochten vol plezier. Eerst in Herwen en 
daarna in Angeren.

De Clussenarren zijn al weer volop aan het bouwen 
en bekijken hoe we in Angeren de mensen kunnen 
vermaken met onze creatie, een dansje en publieks-
vermaak. We kijken er erg naar uit, want Angeren 

doet mee en leeft mee tijdens de optocht en dat 
maakt een klein dorp groot. Voor ons altijd gezel-
lig om aan mee te doen. Ook na de optocht in het 
Dorpshuis is het altijd feest onder het genot van een 
drankje in afwachting van de prijsuitreiking. 

Wij gaan er in ieder geval een mooi en gezellig 
feestje van maken tijdens de optocht en hopelijk 
komt iedereen kijken, want dat maakt het tot een 
nog groter feest in Angeren.

Alvast 3 x Alaaf   
namens de Clussenarren
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Focus op 
carnavallen
Fijne carnaval! 

Nijmegen

Beuningen

Oss

Adres Pastoor Versteegstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 70 04

E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

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

BIJ
JEURISSEN WONEN
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Oudste en jongste
Ook tijdens de dolle dagen van 2017 
gingen Prins Dick van het Roode Wald en 
Prinses Yvonne op de dinsdagmiddag op 
bezoek bij de jongste en de oudste inwoner 
van het Keujesgat. Traditiegetrouw eerst 
beschuit met muisjes eten bij de jongste 

inwoonster. Dit jaar roze muisjes, want dit jaar 
hadden we een jongste inwoonster: Fiene van Riel, 
geboren op 18 februari 2017.

De kleine meid kreeg een huisorde en een wand-
bord. De gelukkige ouders kregen een mooie bos 
bloemen. 

En tot slot wederom op bezoek bij mevrouw Van 
Bon, de oudste inwoonster. Stiekem verheugde ze 
zich hier al weer op, want ze vond het al een paar 
jaar heel erg gezellig. Een beetje babbelen met de 
Prins en de Prinses over vroeger. De fruitmand is in 
goede aarde ontvangen. Een prinsenorde hoefde ze 
niet meer, want die had ze allang. 

Mevrouw Van Bon is op 8 april 2017 overleden. 

Orde van de Vlinder
Het is een jarenlange traditie om een  
persoon die veel voor het carnaval in  
Angeren heeft betekend te decoreren met 
de Orde van de Vlinder. 

Ook dit jaar tijdens de Sleuteloverdracht heeft de 
burgemeester op voordracht van ‘de Vlinder- 
commissie’ van onze vereniging weer de Orde van 
de Vlinder uitgereikt aan een bijzonder persoon. 

Op zaterdag 15 februari 2017 is de eer te beurt ge-
vallen aan Herman Claassen. Herman is al lid van 
de vereniging sinds 1978 en heeft al vele functies 
bekleed. Zo is hij een tijd voorzitter geweest wat 
hem de titel erevoorzitter heeft opgeleverd, heeft hij 
als president in de ton gestaan, zorgt hij voor het 
schoonmaken van de raadswagen, de aankleding 
bij ’t Keutje, etc. Het was dan ook geheel terecht dat 
Herman verrast werd met de Orde van de Vlinder. 
Iets waar hij (naar eigen zeggen) helemaal niet 
op gerekend had. Het werd extra leuk, omdat zijn 
kinderen en kleinkinderen bij dit moment aanwezig 
waren.
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15.000 m2 woonplezier onder één dak

OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m Do  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag  10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur
Zondag  12.00 - 17.00 uur

Karstraat 95 Huissen 7 dagen per week open! 026-326 99 00 

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

De Steeg 12
 6687 EG Angeren

 T  026 - 325 81 15
 M  06 - 5353 8421

info@schildersbedrijfdriessen.nl

Schilderwerk  •  Wandafwerking  •  Glas

www.schildersbedrijfdriessen.nl

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
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Keujespraot!
Zit een man bij de kapper en luistert naar dat eeuwige geouwehoer van hem. 
De kapper vraagt: “Ga je nog met vakantie?” “Jazeker, ik ga naar Rome!” “Naar 
Rome? Wat ga je daar nou doen?” “Ik ga naar de Paus. Op het plein kan je hem 
zien.” “Ach man, je ziet hem nauwelijks, heel klein staat hij in dat venster. Schei 
toch uit, daar heb je niks aan.” “Toch ga ik naar Rome.” Na drie weken komt de 
klant weer bij de kapper. “En?”, vraagt de kapper, “de Paus gezien?” “Jazeker, hij 
kwam aan het venster en opeens wees hij naar me en wenkte me. Ik kon het niet 
geloven. Door die duizenden mensen schoof ik naar voren en vlak onder het raam 
riep de Paus naar beneden: Och, och man, wat ben jij slecht geknipt!” 

Op zoek naar een nieuw Prinsenpaar
Dick en Yvonne zijn nog maar net aan hun 
tweede seizoen begonnen, als de vraag 
tijdens de vergadering al weer aan de orde 
komt: “wie neemt plaats in de keuze- 
commissie?”.

Op dat moment gaan de raderen draaien: “heb 
ik een stel op het oog die mogelijkerwijs ‘ja’ gaat 
zeggen op de vraag of zij de komende jaren als 
prinsenpaar onze vereniging willen vertegenwoordi-
gen?”. Maar dit keer liep één en ander iets anders. 
Namelijk voordat wij keuzecommissie werden, was 
het prinsenpaar al gepolst en we hadden een ‘go’. 

Op 8 februari 2017 zijn we naar Ria Bartels geweest 
en is het prinsenpak al uitgekozen. So far, so good. 
In de maanden daarna wordt één en ander door-
gesproken. Van verplichtingen tot verwachtingen 
en wensen: wanneer wordt je als prinsenpaar waar 
verwacht, wat zet je in je proclamatie, wat wordt je  
prinsennaam, wat wordt je motto, wie wordt je adju-
dant en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Als dat allemaal in de grip is, wordt het tijd om de 
onderscheiding te ontwerpen. De naam en daarmee 
de afbeelding op de onderscheiding is terug te voe-
ren op het vrijwilligerswerk dat Jochem al jaren deed 
voor de vereniging: het rijden van de prinsenwagen. 
Een taak die hij heeft overgenomen van zijn vader.

 

In de aanloop naar de onthulling hebben we 
Apeldoorn maar als thuisbasis voor het overleg 
aangehouden. Met zijn zessen een aantal keren 
gezellig gegeten en gesproken over de aanstaande 
onthulling en de taken die horen bij het prinsenpaar. 
Ook de wijze van onthulling moest nog nader 
worden uitgewerkt. Dat werd uiteindelijk toch nog 
last minute aangepast door het prinsenpaar niet op 
het podium te onthullen, maar via een afleidings- 
manoeuvre het publiek te laten denken dat ze daar 
wel stonden.

Mooi was dat we vóór de onthulling een stel hadden 
die een aantal mensen op het verkeerde been heeft 
gezet. Wat begon met een kort berichtje op  
Facebook dat na een halve minuut weer werd  
verwijderd, is uiteindelijk door een weekend weg 
naar Groningen rond de elfde van de elfde een per-
fect rookgordijn geworden. Wij hebben gehoord dat 
sommigen zelfs hotels in Groningen hebben gebeld 
of zij wel daar geboekt hadden…. (Gerben en Lobke 
thanks, wat paste dat mooi in ons straatje).

Onze taak is met de onthulling van prins Jochem  de 
Kartrekker met zijn prinses volbracht. Wij konden 
niet vermoeden dat er na de onthulling toch nog een 
taak bij het bestuur kwam te liggen…

Alaaf namens de keuzecommissie, 
Hans Puntman en 

Johan Wagener 
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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

Heijting Angeren 
Transport en grondverzet 

Aannemer in grondwerken, weg en waterbouw. 

Zand en grind 

Sloopwerk en cultuurtechniek. 
Paddepoel 4 6687  LN Angeren 

026-3250302, heijtingangeren@hetnet.nl 
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Proclamatie
    
Ik, prins Tibbe de Veldduuker, bijgestaan 
door mijn prinses Jenna wil hier als jeugd-
prins van A.K.G. de Narrenpoel verklaren:

Ten eerste:
Voor prins Stijn en prinses Lynn zit het er weer op,  
Maar met ons wordt de carnaval weer top.

Ten tweede:
Het is de bedoeling dat iedereen uit zijn dak gaat,
En dat er niemand aan de kant staat.

Ten derde:
De voetbal blijft met de carnaval uit het net,
Als prins ben ik 5 dagen aan zet.

Ten vierde:
Doe met de carnaval lekker debiel,
Maar wel in een groene struukduukerskiel!

Ten vijfde:
Alle glazen mogen goed vol,
Maar voor ons geen alcohol.

Ten zesde:
Voor ons is niets te dol,
We maken plezier en hebben veel lol.

Ten zevende:
Dat alle groepen maar goed mogen bouwen,
Zodat we de mooiste optocht houden.

Ten achtste:
Prins Jochem had dit al lang geleden gedacht:
De Struukduukers zijn nu volledig aan de macht.

Ten negende:
Nu een advies vanuit ’t Veld,
Ouders geef je kinderen met carnaval meer zak-
geld.

Ten tiende:
Gewone kleding is met deze dagen niet gedaan,
Zo gek mogelijk staat ons wel aan.

Ten elfde:
Stil zitten staat niet op ons menu,
Daarom: SPRINGEN NONDEJU!!!!!

Prins Tibbe de Veldduuker & Prinses Jenna
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Reparatie alle autoschades
Taxaties en afhandelingen met de verzekering
Spuitwerk, restylen en spot repair
Reparatie en restauratie oldtimer
Vervangend vervoer aanwezig

Handelstraat 2B  
6851 EH Huissen 
Tel. 026-3252929 
info@theoschut-autoschade.nl

OOK VOOR PARTICULIERENLeutsestraat 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

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

 

UW PARTNER IN GECONDITIONEERDE TRANSPORTEN 
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22 Jaor geleje
Dit jaar bestaan de Struukduukers 22 jaar. 
We zijn erg trots dat we in staat zijn geble-
ken een nieuwe generatie Struukduukertjes 
enthousiast te maken: dit jaar doen we 
mee met ongeveer 30 volwassenen en 30 
kinderen. Onze stijl van bouwen is dan ook 

helemaal veranderd sinds dat wij begonnen in 1997.

Een terugblik:
Na al een paar jaar 
stiekem meegeke-
ken te hebben bij de 
bouwplek van de Na-
chuule (bij de familie 
Giesen in ’t Veld), 
vonden we het met 
een aantal vrienden 
wel eens tijd om ook 
mee te gaan doen. 
Na een aantal keren 
overleg hadden we 
een mooie groep van 
ca 15 personen, een 
bouwplek (in de kas 
bij Jan de Schout) en 
een onderwerp: De 
gekke koeienziekte.

We gingen enthousi-
ast aan de slag. We 
maakten 2 huisjes op 
de kar (een psych en 
een sloager), een grote koe over de trekker en gin-
gen verkleed als boer, boerin of gekke koe. En voor 
een eerste deelname aan de optocht  waren we dik 
tevreden. We werden 3e in de optocht, achter de 
Nachuule, de Kampsestraat en net voor de Thuus-
blievers. Het was in 1 woord geweldig!

En dat is het nog steeds!
Onze groep werd snel groter en daarmee kwam 
er een steeds grotere variatie aan verschillende 
mensen bij, maar er vielen er ook af. Er is altijd wel 
een soort van harde kern gebleven die altijd door is 
blijven gaan. De hoofdreden hiervoor is uiteindelijk 
dat het bouwen van de wagen voor deze groep iets 
speciaals is. Het is een uitdaging om met minimale 

middelen op een creatieve manier iets moois neer te 
zetten. Het schept een gevoel van saamhorigheid: 
elke keer weer zijn er nieuwe mensen die iets moois 
maken of zich van een hele andere creatieve kant 
laten zien. Daarnaast is het een soort van reünie om 
in ieder geval 1 keer per jaar intensief met elkaar 
contact te hebben.

Sinds de kinderen volop meedoen in de optocht is 
onze stijl van bouwen wel wat veranderd. Naast de 

4 criteria 
waarop de 
jury ons 
beoor-
deelt, 
moet voor 
ons de 
wagen 
vooral 
kindveilig 
en moet 
het onder-
werp leuk 
voor de 
kinderen 
zijn. En 
als we 
dan nog 
een prijs 
kunnen 
pakken 
zijn we 
helemaal 
blij!

Langs deze weg een woord van dank aan alle 
mensen die ons al die jaren hebben gesponsord en/
of hebben meegebouwd, of ons op wat voor manier 
dan ook ondersteund hebben. Een speciaal woord 
van dank aan de mensen die ons een bouwplek 
gunden: de familie Scholten, de familie Derksen en 
vooral de laatste 17 jaar de familie Emmerzaal.

Geniet allemaal van de Dolle dagen en van de mooi-
ste optocht van de Betuwe in het Keujesgat. Wij 
gaan voor de volgende 11!

ALAAF
De Struukduukers

Groepsfoto 1997: De gekke koeienziekte
Wie deden er toen mee: Jeroen Giesen, Joris Giesen, Joris Clappers, Marco 
Heijting, Henri Heijting, Mathieu Scholten, Andy Knipping, Jack Molthoff, Anke 
Boerstal, Patricia Gertsen, Jan Gerritsen, Martijn Driessen, Marc Hendriks, 
Gertjan Boshoven, Timo Willemsen, Koen Huting, Henri Willemsen
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Angere mot ien Angere blieve! 
(Stukske uut de buut van de Zandhaos  Pronk 2018) 

                               (Tekst: Geert Bouwman, foto’s: Ben Otters, fotomodelle: vrijwilligers Ben He, Toon, Fred, Eef, Willie, Ben Ho) 

 
Beste minse luuster goed wa’k zeg 
Ons sportpark DE POEL geet nao de Polseweg 
Da’wil mien bestuur mit geweld deurdrieve 
Mar, vur mien mot Angere ien Angere blieve! 
 
Nao Huusse? Mins da duut dubbel pien 
Onze voetbalclub hurt HIER te zien 
Niks Polseweg, dao bi’j familie Schrieve 
Angeren mot ien Angere blieve! 
 
Ien Huuse speule? woi’j hartstikke sleg 
Angere gi’j mot HIER nie weg 
Lao ze ien Huuse mar tomate dieve 
 En Angeren mot ien Angere blieve! 
 
Nee ons Angere blief nie mèr bestaon 
As wi’j nao de Polseweg toe gaon 
Angers bestuur, gi’j bun pas sportief 
Ai’j mit Angere ien Angere blief! 
 
DE MORAAL 
Angeren,  
Verloogen onze afkoms nie, verdomme 
Laot ieder club vuulle 
Da wi’j  UUT ANGERE  komme!!!! 
 
En wi’j……. 
vrijwilligers zulle zo hard trekke 
da Sportpark De Poel, nie kan vertrekke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Bi’j ons kum gin zoeg mèr dur ut hekke  
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    ‘ Uw partners op het gebied van stalen ramen en deuren. ‘        

     www.koonbv.nl                                                         www.pv-windows.nl 
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Jaren geleden begonnen een paar bla-
gen van de Mariaschool uit Angeren met 
het gezamenlijk muziek maken. Dit sloeg 
zodanig aan, dat A.K.G. de Narrenpoel zei: 
“Komen jullie maar eens optreden bij ons”. 
Datzelfde kleine blagenorkestje groeide uit 

tot een begrip: De Deurdweilers.  
 
Een aantal leden van de Deurdweilers hebben  
inmiddels zelf kinderen die inmiddels onderwijs  
volgen op de Marang (voorheen de Mariaschool). 
De muzikale genen zijn uiteraard volledig doorgege-
ven. Het kan niet uitblijven dat er een vervolg komt 
op de Deurdweilers.  
 
Met muzikale ondersteuning van diverse ouders 
werd een kidsorkest opgezet. En die speelden 
gezamenlijk eerst op school met carnaval en vervol-
gens tijdens de kinderdisco op de dinsdagmiddag. 
Hopelijk is het niet alleen een eenmalig project, 
maar krijgt het een vervolg dit jaar. 

Mini Dweilers - Kids Project
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SPORTBLESSURE?	
	
	

Maak	een	afspraak	met	één	van	onze	
sportfysiotherapeuten	

	
026-325	52	72	

	
Of	kijk	op:	

www.fysiotherapievanderploeg.nl	
	

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

Apk
Service & Onderhoud
Aircoservice
Diagnose
In-Verkoop gebruikte auto’s

Leutsestraat 29-B 6687 LJ Angeren
tel: 0619045254
info@joostvangendt.nl
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                                gao hin en vermenigvuldig ôw 
 

 
 
Gi’j kun wel zien da die voetballers nie mer ien de 
Kerruk komme. Now mot  Wim Brandts as 
voetbalpastoor, mit de bijbel ien de hand, roepe: 
 
“Barmhartige lede: gao hin en vermenigvuldig ôw.” 
 
 
 

 
En zie je ut veur ôw, Rob Harmse as akoliet 
mit Monica, alle twee op leeftied 
die dinke: “Pastor Wim das un goed idee 
wi’j doen same ôk wèr mee.” 
 
Ze hebbe ut drie keer gedaon 
vur un drieling; want da tik pas aon! 
 
 

Onze toekomst? 
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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

Cafetaria Braulio
Angeren  

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

Jan Joostenstraat 25, Angeren        026 - 3251633   
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Carnaval in
Angeren!

Zaterdag 10 februari 2018
11.11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard 
door burgemeester Schuurmans in de Roskam te Bemmel.  
Tevens worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt.

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

Zondag 11 februari 2018
11.00 uur Keutje wassen

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 Seven Days.

Maandag 12 februari 2018
12.30 uur Rosenmontagfestival
A.K.G. de Narrenpoel zal deze carnavalsmaandag 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.  
Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis in Angeren.  

Dinsdag 13 februari 2018
14.30 uur Bezoek Prinsenpaar oudste en jongste
 inwoner/inwoonster van Angeren.

20.00 uur Haringhappen (Seizoensafsluiting) 
Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in de Letste Stuyver te 
 Angeren om de dolle dagen 2018 af te sluiten, muziek van 
Vision. Om 24.00 uur gaan de steken af. Op deze avond wordt 
tevens de Publieksprijs uitgereikt.
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Afsluiting seizoen 2016/2017
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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. Het verboden om glaswerk te gebruiken.
9. De optochtjury zal de wagens, loopgroepen, paren als individuele beoordelen.  
 De criteria zijn: presentatie, actualiteit, originaliteit, afwerking.
10. Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Kerkstraat en Emmastraat moet te allen tijde  
 de aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd.
11. Voor deelnemers van buiten Angeren wordt eerst het oordeel van de vereniging  
 gevraagd.
12. De optocht wordt ontbonden in de Prins Bernhardstraat.
13. Voertuigen die niet aan dit reglement voldoen, kunnen worden geweigerd of uit 
 de optocht worden gehaald.
14. 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.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist   
                 de optochtcommissie.
16. A.K.G. 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’ huusor-
gaon stee’t Angerse carnavalsseizoen 
beschreve’. De coördinaotie en productie 
is ien hande’ van ’n redactie die bestee’ 
uut:

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

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:  
Einde optocht. Prijsuitreiking in het Dorpshuis. 

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

Duisterestraat 21
 

6851 LR Huissen
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl

 

www.inktvismedia.nl

Inktvis Media
We bieden u graag het complete pakket! 

Bij ons kunt u terecht voor:

Drukwerk:

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

Vormgeving:
trouw- en geboortekaartjes, etc.

Las-, Scheeps- 
en Jachtbouw 

PETERS B.V.

G. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren

Tel: 026 - 325 20 23
www.petersmaritiem.nl
jachtbouwpeters@hetnet.nl 

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

			

			Hairfasion	Suus		
	
			Wenst	iedereen	dolle	dwaze	dagen	
					tijdens	de	carnaval	!!	
	
				Tegen	inlevering	van	deze	bon	ontvangt	u	
					10%	korting	op	een	knipbehandeling		in	februari		
						
	
	
	
	

DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968A.K.G. de Narrenpoel dankt alle 

adverteerders voor hun bijdrage aan dit boekje! 
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Pronkzitting 2018 
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