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Alaaf

Als ik dit schrijf hebben
we de eerste avond van
het nieuwe seizoen er al
weer opzitten. We hebben
afscheid genomen van prins Johan
de Fuscalist en prinses Mariska,
zij hebben A.K.G. de Narrenpoel
op voortreffelijke wijze
vertegenwoordigd, onze oprechte
dank daarvoor.
Ons nieuwe prinsenpaar, Geert
en Monique Alofs als prins Geert
van het Bloemenrijk en prinses
Monique, zal het de komende
jaren waar moeten maken, maar
daar heb ik alle vertrowen in.
Namens het A.K.G. wens ik jullie
een paar leuke en gezellige jaren
waar jullie nog lang aan terug

Alaaf

zullen denken. Succes!
Het afgelopen seizoen waren er
alleen maar hoogtepunten, de
pronkzitting, het bouwersbal en
natuurlijk de optocht. Waar een
klein dorp groot in kan zijn zie je
maar weer in Angeren.
Verder wil ik apart nog even de
dinsdagavond noemen.
We zijn in het Dorpshuis
volgens een nieuwe opzet
gestart met live muziek en een
lekker hapje tussendoor. Een
doorslaand succes! Dus dit jaar
weer en hopelijk met nog meer
carnavallisten, want ik weet
zeker dat het dan nog gezelliger
wordt. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
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Tot slot wil ik iedereen die op
welke manier dan ook heeft
bij gedragen om het afgelopen
seizoen tot een succes te maken
heel hartelijk bedanken.
Tot ziens op een van onze
avonden.

Rook Overweel
Voorzitter

El Presidente aan het woord
Beste carnavallisten uut ‘t
Keujesgat,
De opening van het nieuwe
seizoen zit er alweer op. Als
dit seizoen net zo gezellig
wordt als de openingsavond, dan
gaan we nog heel wat beleven dit jaar.
Nadat we afscheid hebben genomen
van Johan en Mariska, hebben
we een nieuw prinsenpaar mogen
verwelkomen. Ik ben van mening dat
de keuzecommissie weer puik werk
heeft geleverd, daarvoor is mijn dank
groot. Ik wil vanaf mijn kant dan ook
Geert Alofs en Monique Hofs heel
veel plezier en succes wensen met hun
indiensttreding als prinsenpaar van
‘t Keujesgat. Ook hebben we twee
nieuwe raadsleden geïnstalleerd en niet
de minste. Namelijk: Ab Vermeulen en
Frenk Arts. Ik wens jullie beiden heel
veel plezier bij de Narrenpoel.
Terugblikkend op het vorige seizoen,
mogen we toch wel zeggen dat het
een zeer geslaagd seizoen was. Met als
hoogtepunt toch weer de prachtige
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optocht. Elk jaar verbaas ik me weer
wat voor een schitterende wagens wij
kunnen bouwen hier in Angeren. Ik
ben er dan ook trots op om president
te mogen zijn van de mooiste stoet van
Lingewaard. Onze pronkzitting was
weer een fantastische avond met hele
mooie optredens. Ook dit jaar hebben
we weer mogen genieten van het vele
Angerse talent op de pronk.
Begin december hoorde ik al zo
links en rechts dat er al weer veel
carnavalsgroepen bezig waren met het
verzinnen van onderwerpen. Zij zijn
druk aan het vergaderen geslagen om
zo vroeg mogelijk de onderwerpen
door te geven aan voorzitter Rook,
zodat deze niet al door een andere
groep wordt gedaan. Ik moet zeggen
dat het me goed doet dat men begin
december al bezig is met de optocht en
de carnaval hier in ‘t Keujesgat.
Het belooft dus heel wat. Ik wens dan
ook iedereen heel veel succes toe, maar
vooral heel erg veel plezier en leut.

AKG bedanken voor het afgelopen
seizoen. Ik heb een prachtig eerste
jaar gehad als president. Een jaar
om nooit meer te vergeten. In het
bijzonder wil ik Johan en Mariska nog
bedanken voor de fantastische tijd
die we hebben gehad samen. Ik heb
jullie in november al bedankt op de
openingsavond, maar toen wilde ik
eigenlijk nog veel meer zeggen. Helaas
gaat dat bij mij niet zo handig met
een brok in de keel. En het vocht wat
bij velen over de wangen heeft gerold
zegt ook veel meer dan de woorden
die ik nog in mijn mond had zitten.
Nogmaals allemaal bedankt en ook
jullie heel veel succes en plezier in het
nieuwe carnavalsjaar.

Driemaal alaaf,
President AKG de Narrenpoel,
Bryan Schmidt

Tot slot wil ik alle leden van het
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Openingsavond 2010/2011
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Paalrij 9, 6852 GL- Huissen
Tel. 026 - 3255893 / 026 - 3257639
Fax 026 - 3257345
AU TO D E M O N TAG E B E D R I J F

Jansen van Beek

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

Krakkedel 40a
6686 MB Doornenburg
Tel.: 0481 422 179
Fax: 0481 424 533
E-mail: info@jansenvanbeek.nl
Internet: www.jansenvanbeek.nl

Cafetaria Braulio

Angeren en Gendt

Snacks, salades en
diverse belegde broodjes.
Jan Joostenstraat 25, Angeren
Dorpstraat 21-2, Gendt
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026 - 3251633
0481 - 424647
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A.K.G. de Narrenpoel

Prinsenpaar:
Geert en Monique Alofs
Bestuur:
Rook Overweel, Wim Huisman, Johan Wagener,
Berry Janssen, Marcel Molthoff, Jeroen Krauts en
Rob Evers
Erevoorzitter:
Herman Claassen
Senaat:
Wim Huisman, Joop Meijer, John Peters, Patrick
Scholten, Berry Janssen en Johan Wagener
Raadsleden:
Johan van Gelder, Ben Vermeulen, Rob Evers, Willy
Smits, Marcel Molthoff, Jan Kuster, Hans Puntman,
Dennis Hendriks, Jeroen Krauts, Frenk Arts en
Ab Vermeulen
President:
Bryan Schmidt
Medewerkers:
Jan Molthoff, Frank Polman, Patrick Vermaas, Cor
Zwartkruis, Hans Buurman, Wilco Huisman en Frank
van Bon
@pestaartjes:
Femke Kuster, Marga Arends, Marcel Molthof, Jeroen
Krauts, Frederique Puplichuizen, Wendy Goris en
Doriene Roelofs
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The Stars:
Trainsters:
Laura van Gelder, Vivian Bruinsma en
Milou Hoogveld
Begeleidsters:
Corry Janssen, Dinie van Gelder en Mariska Wagener
Dancing Stars:
Vivian Bruinsma, Milou Hoogveld, Linda Wierbos,
Xandrine Zuidema, Lonneke Bakker, José Rikken,
Eva Wierbos, Laura van Ottele, Fleur Hermsen,
Emma Wierbos, Lianda Buurman, Romy Maters,
Julia van Meekeren en Laura van Gelder
Twinkle Stars:
Leonie Hogenkamp, Melanie Peters, Hanneke
Polman, Kiki Arends, Maureen Witjes, Sofie
Groenhuijzen, Britt Roelofs, Ilse Witjes, Fiori Burgers,
Elsa Groenhuijzen, Dominique Hermsen, Emmely
Wagener, Marleen Hendriks, Nikki Schonenveld en
Daantje van den Heuvel
Little Stars:
Esmay van Sommeren, Michelle Peters, Puck van
den Heuvel, Silke Hermsen, Sophie Schuring, Ann
de Krosse, Maud Hermsen, Inky Huisman, Mieke
Polman, Chrissy Menting, Kim Molthoff, Robin
Stoffels, Britt Stoffels, Lize Janssen, Fleur Holleman en
Charlotte Schuring
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Effe voorstellen...
Allereerst zal ik me even voorstellen
voor het geval er nog mensen in
Angeren (of ver daar buiten) wonen,
die mij niet kennen.
Mijn naam is Geert Alofs en ik ben
geboren in Bemmel. Getrouwd
met Monique en samen hebben
we twee jongens Bram en Thom. Ik
ben jaren lang werkzaam geweest
als onderhoudsmonteur bij vele
internationale bedrijven.
Het laatste jaar voordat ik naar
Angeren kwam heb ik melkrobots
geïnstalleerd voor Delaval. Jarenlang
heb ik bij Drumfanfare ESKA muziek
gespeeld en ook gevoetbald bij
Sportclub Bemmel.
Sinds twee jaar wonen wij nu in
Angeren en hebben wij de zaak
van de ouders van Monique
overgenomen (Ben & Marian
Hofs). In 2010 hebben we daar
een geweldig mooi Tuincentrum
neergezet waar we met veel plezier
hard moeten werken.
Eind april ’s avonds laat werden wij
thuis overvallen door de Prinsen
keuzecommissie met de vraag of
wij tijdens carnaval 2010-2012 de
scepter over het Keujesgat wilden
zwaaien. Natuurlijk kwam deze vraag
als een enorme verrassing en jullie
begrijpen dat ik er ook wel even over
na heb moeten denken. Al redelijk
snel besloten wij om ja te zeggen. De
voorbereidingen en voorpret konden
beginnen. Nou die waren al geweldig
en dan moet het eigenlijke werk
nog beginnen, dus dan weet je het
wel. Het viel niet altijd mee om een
smoes te verzinnen voor de oppas,
maar het is gelukt, niemand heeft
het geweten, compliment aan de
Prinsenkeuze commissie.
De spanning voor het prinsenbal
was groot, wij werden iets voor
tienen het Kulturhus in geloodst.
Op het podium stond ineens een
wensmachine. Professor Johan
kwam daar uit en riep de hulp in
van professor Pat die altijd met
veel bombarie binnenkomt. Met
medewerking van de drumfanfare
Schuttersgilde St Bavo en de
deurdweilers riepen de professoren
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de hulp in van het publiek om
samen de nieuwe prins te wensen.
De lampen gingen uit en na een
knal stonden wij daar uit de rook
opgestegen… en de opkomst was
een feit. Dit werd gevolgd door een
fantastische avond, een bomvol
Kulturhus, familie, vrienden,
bekenden en waar mijn moeder nog
vol trots aanwezig was. Helaas is zij
in december plotseling overleden en
kan ze het verdere verloop niet meer
mee maken.
We hebben inmiddels al een
aantal Pronken en plechtigheden
meegemaakt. Maar de grote
topper is toch wel dat onze
DANSGARDE voor de derde keer op
rij de Lingewaardse wisselbeker in
ontvangst mocht nemen. Die dus nu

definitief in de prijzenkas komt te
staan. Dames geweldig! Wij zijn trots
op jullie.
Beste carnavallisten wij zijn er klaar
voor om van carnaval 2011 een
spetterend festijn te maken. Ons
motto is dan ook:
Wij haole alles uut de kas!!!

Een driemaal Alaaf van
Prins Geert van het Bloemenrijk
en Prinses Monique
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Proclamatie

Ik, Prins Geert va
n het Bloemenri
jk, bijgestaon
dûr mien eige’ P
rinses Monique,
dûrpsprins van u
Keujesgat, liefhe
t
bber van gezellu
gheid, zeg tegen
ollie: ALAAF.
Wij kunne’ ons g
in môjer begin w
ense’ dan midde
deze zaol vol min
n ien
se ut volgende te
Ten erste		
ve
rk
la
o
re
’:
As ’t orkes’ hun note’
laote’

			
Ten twidde		
			
Ten darde		
			
			
Ten vierde		
			
Ten vijfde		
Ten zesde		
			
Ten zeuvende		
Ten achste		
			
Ten negende		
			
Ten tiende		
Ten elfde		
			

Ons motto is dan ôk:

klinke’, gaon we ers ien

kunne’ we drinke’

Al steet er sturm, krieg
e we hagel of règen, me
’ Prins Geert vûrop
vil ‘t Carnaval nooit teg
e’
Ût woord “carnavalle
’” besteet volgens de
Van Dale as un
wèrukwoord, het wèru
k bestee’ uut feeste’,
danse’, bier drinke’
en ien polonaise gaon
Lao’ je eige me’ Carn
aval gaon, mar zurg da
’ je as un perd me’ vie
bene’op de grond bli
r 			
ef staon
Da’ de minse’ me’ deze

dage’ hun Angerse vla

g naor buute motte’ ha
ole’

Da we op zondag me
’ d’n optoch me’ goed
weer beginne’ en da
creaties meuge’ winn
de mojste
e’
’t mik nie uut wie of wa

’ da’j’ bun, as je me’ Ca

rnaval mar ien ’t Keuje
sgat bun
Da ’t sprèèkwoord “ bê
ter ‘n pilske ien de ha
nd dan tien ien de luc
opgeet vûr ’t Carnaval,
h’ ” nie
want ’t wil gewoon ze
gge’ da we aon ’t proo
ste’ zien
Da we tijdens ’t Carn
aval nie hoeve’ te lijn
e’ want dûr ’t veule ho
polonaises lope’ zulle
sse’ en
’ de kiloos vaneiges ve
rdwijne’

Da’ ôk me’ Carnaval gil

: geniet nòu, ’t is laoter

dan da j’ dink
Het elfde punt van mi
en proclamatie is d’n
leste en geet over mi
zulle’ mè carnaval all
en leus. Wij
es uut de kas haole’ vû
r een geweldig fees’

Wij haole alles u
ut
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polonaise en daor nao

de kas!
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Lodderhoeksestraat 4

ANGEREN

TELEFOON 026 3251407

Jungle Kids
Langestraat 63a
Huissen
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In Memoriam

Effe voorstellen

Op 6 juli 2010 ontvingen wij het
droeve bericht van overlijden van onze
senator en oud prins.

Goeiedag allemaol,
Ik wou mien effe veurstelle’.
Mien naam is Frenk Arts
en wôn sinds 1 mèrt op ‘t
Grindgat ien Angere, same’
mèt mien vrouw Daniëlle. Wij
wônde’ èrs ien Overasselt.

Arie van Rijn
Arie was prins van 1977 tot 1979.
Ook heeft hij jarenlang deel
uitgemaakt van de commissie
kindercarnaval en was hij
ceremoniemeester van A.K.G. de
Narrenpoel totdat zijn gezondheid dit
niet meer toeliet.

We hèbbe’ ‘t reuze naor ons
zin met onze diere’, te wete’
4 honde`, 2 geite, 1 schaop,
8 kiepe, 1 haon, 1 cavia en
1 knien. Sinds dit jaor bun
ik nìj raodslid bìj ’t AKG de
Narrenpoel.

Wij blijven ons Arie herinneren als
een rustige stille genieter en een fijne
vriend.

Groetjes en tot ‘t carnaval

Moge hij rusten in vrede.

Frenk Arts

Orde van de Vlinder

Evenals voorgaande jaren
werd door burgemeester
de Vries weer de Orde
van de Vlinder uitgereikt
aan enkele personen in de
gemeente Lingewaard die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor
hun carnavalsvereniging of voor het
carnaval in het algemeen.

belangeloos het geluid op onze
avonden verzorgt. Het A.K.G. heeft
nog nooit een vergeefs beroep op
Frank gedaan.
Johan en Frank, van harte
gefeliciteerd met deze onderscheiding,
jullie hebben hem verdiend!

Ook dit jaar werden er twee personen
uit Angeren onderscheiden. Johan
van Gelder en Frank Polman
ontvingen beiden de bronzen medaille
met oorkonde uit handen van
burgemeester Harry de Vries.
Johan van Gelder kreeg de
onderscheiding voor zijn vele werk
voor de dansgardes. Johan maakt al
jaren de decors voor de showdansen,
maar dat niet alleen, hij vervoert ze
naar diverse concoursen, bouwt ze
op, breekt ze weer af en slaat ze thuis
weer op.

Foto: FotoMireat

Frank Polman werd onderscheiden
voor het feit dat hij al jaren geheel
‘t Keuje 2011
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Lestrade
Voor aanleg en onderhoud van:
- gas-, water-, elektrotechn. installaties
- centrale verwarmingsinstallaties
- ketelvervanging
- badkamer en sanitaire instalaties
- lood, zink en gootwerken
- dakbedekking
- airconditioning
Lingewal 4C - 6681 LJ Bemmel
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Er is un tied van komme´ en een tied van gaon…
Minse’, wa’ gé de tied toch
snel aj’ schik hè!
Mariska en ik kieke’
mè’ veul plezier trug op
‘n geweldige tied as prinsepaor
van ‘t Keujesgat. Ik hè ien mien
slotwoordje al ‘n trugblik gegeve’
op al utgeen wij hebbe’ meuge’
meemake’. Da’ kon alleen mar mè’
de steun en ‘t enthousiasme van de
minse’ um ons hin. Al die minse’
wille’ wij ien ‘t bijzonder bedanke’,
dus bij deze bedankt allemaol!
Goeie herinneringe’ hebbe’ we aon
ut uut ete’ gaon. Mè’ de kjels van de
keuzecommissie, Hans en Marcel,

Zandhaozen

Now liep ik van de week op het
kerkhof, zie ik daor een heel oud
menneke lope’ met een wandelstok. Ik
loop naor die man, we make’ ekkes een
praotje en ik vraog aon ‘m hoe oud hij
is. “93” zegt de man!
Ik kiek ’s naor die kjel en zeg: “is het
dan nog wel de moeite werd daj naor
huus gao!?!”

en de vrollie daorvan naor Sirtaki in
Emmerich. Daor zou niemand ons
tegenkomme’. Laoter ging ôk de
adjudant Bryan mee. Wa’ hebbe’ we
daor ‘n schik gehad. We zulle’ d’r vas
nog wel ‘s komme’ dinke’ we...
Inmiddels hè ‘t Keujesgat ‘n nije Prins
en ‘n nije Prinses: Prins Geert van het
Bloemenrijk en Prinses Monique. Wij
wense’ die twee ève’ veul schik as wij
hebbe’ gehad.
‘t Was ons ‘n waor genoege’ om Prins
en Prinses te zien vur ‘t Keujesgat.

Komt een
dronken
carnavalsvierder
bij de
muziekhandel
en zegt: “Ik wil
die rode trompet
en die witte
mondharmonica.”
Zegt de verkoper: “M’n
brandblusser mag je meenemen,
maar m’n kachel blijft staan.”

Johan en Mariska Wagener

Beste carnavallisten,
Wij hebben het de afgelopen twee
jaar heel erg naar onze zin gehad. En
wij vonden dat we ook twee mooie
optochten hebben mee gemaakt. Wij
vinden het jammer dat het nu alweer
voorbij is. Wij hebben een gezellige
tijd gehad met de raadsleden, de
begeleiding en met z’n tweeën ook
natuurlijk.
Wij hebben ook een hele leuke
tijd gehad met prins Johan de
Fuscalist en prinses Mariska. Wij
willen hen ook bedanken voor de
leuke tijd. Wij vonden het ook leuk
met de sleuteloverdracht, met
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Keujespraot

het opkomen, met de pronkzitting
en de kinderdisco. Wij vinden het
super jammer dat we jullie moeten
verlaten. Wij wensen de nieuwe
prins en prinses net zo’n leuke tijd als
wij hebben gehad.

Groetjes (ex) prins Bjorn de
muizenklikker en (ex) Prinses
Melanie

Alaaf alaaf alaaf
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Het gemak van
alles onder één dak

Karstraat 95 Huissen,
Tel. (026) 326 99 00,
www.jansentotaalwonen.nl
Maandagmorgen gesloten
Vrijdag koopavond

40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES
MET EIGEN MONTAGEDIENST!

Adres Pastoor Versteeghstraat 2, 6687 AJ Angeren
Telefoon 026 325 71 03 Mobiel 06 51 77 70 04
E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

Met gemak het meest veelzijdige woonatelier

Voor sfeervolle meubels, keukens,
slaapkamers en badkamers
kijk op www.jansentotaalwonen.nl!

Handelstraat 2b
6851 EH Huissen
Tel. (026) 325 29 29
Fax. (026) 325 87 50
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Bezoek oudste en jongste inwoner van ‘t Keujesgat
Wij werden weer allerhartelijkst ontvangen
bij de oudste inwoonster van Angeren,
mevrouw Eeuwes – Lentjes. Er was weer
voor een hapje en een drankje gezorgd,
waarvoor onze hartelijke dank. Door Prins
Johan de Fuscalist en Prinses Mariska werden een
fruitschaal en bloemen aangeboden.
Mevrouw Eeuwes - Lentjes is op 7 september
overleden.

Het bezoek aan de jongste inwoner was voor het prinsenpaar dit jaar
heel dicht bij huis. De jongste inwoner woont op Kampsestraat 33
en luistert naar de naam Joost Eikelenboom. Hij werd geboren op
29 januari 2010.
Leuke bijkomstigheid was dat de vader van Joost een oud
plaatsgenoot van prinses Mariska bleek te zijn. De boreling kreeg
een wandbord en de huisorde van de Narrenpoel. Voor de moeder
was er een bos bloemen. Ook dit was een heel gezellig bezoekje.

Prinselijke taarten
Traditiegetrouw togen ook
dit jaar alle Prinsen van de
gemeente Lingewaard weer
naar bakkerij Milder in Gendt
om een taart te bakken.
Ook dit jaar wist prins Johan de
Fuscalist er weer een fraaie en
smakelijke creatie van te maken.
Na afloop werd de taart wederom
geschonken aan iemand die het
volgens de prins verdient. Dit
jaar viel de eer aan Frank Polman
vanwege zijn prima werk als
geluidsman.
Dit werd door Frank zeer op prijs
gesteld.

‘t Keuje 2011
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Op zoek naar... de nieuwe prins van ‘t Keujesgat
Op de laatste raadsvergadering
van het carnavalsseizoen
2009/2010 werden wij, Johan
Wagener en Patrick Scholten,
door de raadsleden goed genoeg
bevonden als commissie van
wijze heren om het nieuwe prinsenpaar
van het A.K.G. de Narrenpoel te zoeken.
Met allebei natuurlijk een bak ervaring als
prins carnaval van ’t Keujesgat moest dat
goed komen. We besloten om direct te
beginnen, want het kan allemaal niet vroeg
genoeg geregeld zijn.

Na een avondje brainstormen en namen
noemen hadden we al vlug een lijstje met
potentiële prinsen en prinsessen. Als je
eenmaal de prins gevonden hebt, is er
immers nog een heleboel te regelen. Dus
eind april gingen wij al op pad. Als alles
mee zou zitten, dan zouden we het meeste
al klaar hebben voordat de zomervakantie
begon.
Op een doordeweekse avond rond
22.00 uur (om in Angeren niet samen
gespot te worden, moest het natuurlijk
wel helemaal donker zijn) zijn we
naar Geert en Monique Alofs gefietst.
Geert had niet gelijk in de gaten wat
we kwamen doen, maar Monique des
te meer. Ze begon meteen heel hard te
lachen. Eenmaal binnen hebben we gelijk
maar de belangrijke en eervolle vraag
gesteld, namelijk “willen jullie het nieuwe
prinsenpaar van ‘t Keujesgat worden?”
Geert en Monique stonden er niet
onwelwillend tegenover, maar wilden wel
graag een weekje bedenktijd. Nou dat was
prima natuurlijk. Uit eigen ervaring wisten
wij ook wel dat je zo’n beslissing niet in 5
minuten neemt.
Een week later was Patrick op vakantie
en hadden Geert en Monique toch nog
wel wat vragen. Johan is toen samen
met Mariska, wederom laat op de avond,
‘t Keuje 2011

naar huize Alofs gefietst. Daar werden
de nodige vragen beantwoord en de nog
bestaande onduidelijkheden weggenomen.
Uiteraard werd wederom de nodige
bedenktijd geboden, maar Geert was
overduidelijk. “Onder de voorwaarde
dat jij (lees Johan) mijn adjudant wordt,
dan doen we het”. Nou toen was het dus
snel klaar. Er werd er uiteraard ééntje op
gedronken, en misschien ook wel twee.
Johan heeft ’s avonds laat Patrick een
sms gezonden. En na het bericht “Ze
doen het”, hebben Patrick en Jessica er
in Griekenland maar een ouzootje op
genomen.

en het internet.

Het grote regelen
kon nu echt
beginnen: een pak
voor de prins, een
jurk voor de prinses,
de onderscheiding
tekenen en laten
maken (dit is een
eigen ontwerp van
het prinsenpaar), de
proclamatie moet
geschreven worden
en niet te vergeten
er moet een naam en
een motto komen.
Leve de mobiele
telefoons, de e-mail

Voor de keuzecommissie was er nog
een belangrijke taak: Hoe brengen we
het prinsenpaar binnen? We waren het
er al snel over eens dat het iets nieuws
moest worden. Al snel waren we eruit.
We wilden dat
het prinsenpaar
al op de bühne
zou staan, maar
het publiek laten
denken dat ze
gewoon vanuit
de zaal zouden
komen.
Om alles goed
door te kunnen
nemen met Geert
en Monique
moesten we
uitwijken naar een
plek waar niemand
ons zou zoeken.
Ja en wat doe je
dan? Dan ga je
natuurlijk naar
het buitenland. Gelukkig is dat niet al te
ver weg en zodoende gingen we op pad.
Bestemming:
“Doppeladler” in Haldern Duitsland!

Onze hofleverancier voor de
prinsenschoenen had een ruime collectie
schoenen meegegeven om te passen. In de
kattenbak van de auto op de parkeerplaats
werden de schoenen optisch gekeurd en
de prins en prinses vielen snel voor 1
paar schoenen. Die moesten het eigenlijk
wel worden. Natuurlijk kon er op de
parkeerplaats niet gepast worden, dus
alle overige schoenen werden weer netjes
ingepakt en het uitgekozen paar schoenen
ging mee naar het restaurant. Voor het
eten zijn de schoenen gepast, wat nogal
wat teweeg bracht in het restaurant. Ze
moesten natuurlijk wel geshowd worden.
Geert had dus nogal wat uit te leggen in
zijn beste Duits. Tijdens het eten hebben
we de puntjes op de i gezet en vonden we
het tijd worden dat het de 13de november
(openingsavond) werd, want het werd toch
allemaal wel spannend nu.
Voor Johan en Mariska was de
openingsavond rennen en vliegen, want
zij traden die avond af als prinsenpaar en
Johan werd geïnstalleerd als senaatslid.
Rond half tien kon het dan eindelijk
beginnen. De hele bühne moest leeg,
Jessica zorgde dat Geert en Monique via
een achteringang binnen kwamen. Johan
bouwde in rap tempo de wensmachine.
Patrick en Mariska haalden de handleiding
voor de tijdmachine, wat als afleiding
moest gelden voor het publiek.
Inmiddels stond de drumfanfare van het
Schuttersgilde St. Bavo klaar. Die hadden
we gevraagd hadden om het prinsenpaar
binnen te brengen. Natuurlijk dachten
ze bij St. Bavo dat de nieuwe prins met

de St. Bavo te maken had. Alweer een
afleidingsmanoeuvre.
Lees verder op pagina 39.
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AUTO
RIJNHOEVE BV
Pannerdenseweg 99
6686 BD Doornenburg
www.autorijnhoeve.nl

Tel.: 0481 - 42 19 24
Fax: 0481 - 42 50 62

Pascalweg 14
6662 N.X. Elst (Gld.)
Tel. 0481 482780 Fax 0481 482052
www.janvandam-motoren.nl

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels
Weteringseweg 3 6681 LM Bemmel
Tel. (026) 325 9037 Fax (026) 325 79 98

Erik Wierbos
Auto- en motorrijschool ook E achter B

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

18

L

‘t Keuje 2011

Een nieuwe Jeugdprins!
Hallo Angerse carnavalvierders,
Wij willen ons via deze weg
even aan u voorstellen. Wij
zijn Daymian en Esmay van
Sommeren en vanaf nu ook wel:
Prins Daymian de Schuuver en
Prinses Esmay
De naam heb ik gekozen omdat ik
onder dammen zit. En daar schuif je
dus continu met de stenen. Daar heb
ik dit jaar ook weer een zilveren plak
behaald bij NK viertallen. En omdat ik
een fanatiek handballer ben en je daar
langs de lijn schuift. En mijn ouders
zeggen “laat Daymian maar schuiven,
die komt er wel”.
Ik ben 13 jaar, zit in Bemmel op het
Heister (tweetalig VWO). Vorig jaar
zat ik al in de raad van 11 en dat vond
ik erg leuk. Dus toen mijn zusje thuis
kwam met een brief via school dat ze
een nieuwe prins en prinses zochten,
vond ik het een leuk idee om dat
samen met haar te doen. Dit zie je
immers niet zo vaak. En ik hou er wel
van om iets anders te doen dan iemand
anders.
Hallo allemaal, ik ben Esmay, 10 jaar
en zit in groep 6 van de Marang bij
juffrouw Jeanique Volman. Ik ben
al jaren lid van de Stars en vind dat
helemaal te gek. Ik hou er van om te

dansen en mag dus ook al jaren samen
met alle anderen tijdens de carnaval
dansen. Ik zie dus ook al jaren de
prinsessen en heb dit altijd erg mooi
gevonden. Nou kreeg ik de kans en
hoefde daar echt niet lang over na te
denken. Helaas moesten we wel lang
wachten voor we zeker wisten of we
het zouden worden. Net voor kerst
hoorden we pas dat we het zouden
worden. En in januari hoe dat dan
allemaal zou gaan. We moesten het
meer dan een maand geheim houden.
Maar toch vond ik dat ook wel weer
erg leuk, maar een keer floepte
het er bijna uit. Mijn jurk was nog
spannender of die wel op tijd af zou
komen. Maar gelukkig is Dinie van
Gelder heel goed daarin. En voel ik me
daardoor nog meer een echte prinses.
Ik (Daymian) vond het erg leuk om
mijn eigen medailles te maken en zal
hem met trots dragen. En mijn zusje
vond het voornamelijk erg spannend
toen ze achter het doek stond. Mijn
hand werd behoorlijk fijn geknepen.
Nu die 1e spanning eraf is kunnen we
niet wachten tot we weer op mogen
als Prins en Prinses. We hopen dat
iedereen het net zo leuk vind als wij.

Groetjes,
Prins Daymian de Schuuver
en Prinses Esmay

Keujespraot

Jantje zit op school en de juffrouw
wilde zijn huiswerk nakijken. Ze begint
met nakijken en opeens word ze toch
kwaad en zei tegen Jantje: heeft je vader
je nou weer geholpen met je huiswerk??
Waarop Jantje antwoordt: nee
juffrouw hij heeft nu alles ALLEEN
GEDAAN!!!

Jeugdraad van 11
Prins:
Daymian de Schuuver
Prinses: Esmay van Sommeren
President: Guus van der Velde
Raad van 11:
Sjors Roelofs, Rick Derks, Bjorn
Melchers, Stephan Rasing,
Menke van de Wouden, Peter Vermaas,
Kim Vermaas, Bas Thomassen, Jason
Hagen en Ted van der Velde

‘t Keuje 2011
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@pestaartjes
Beste carnavallisten,

Het carnavalsseizoen 2010-2011 is weer in
volle gang. Het is alweer afgelopen voor prins
Bjorn de Muizenklikker en prinses Melanie.
Ze vonden het wel jammer. Ze hebben
een heel leuke tijd gehad. Nu tijd voor een nieuw
prinsenpaar. Gelukkig zijn er wel nieuwe mensen
gekomen die het Jeugdcarnaval willen voortzetten.
Maar we zijn nog altijd op zoek naar nieuwe mensen.
Op 30 januari was het grote moment daar. De
onthulling met veel geknal en geplof was daar dan
prins ‘Daymian de Schuuver’ en prinses Esmay. Voor
het komende jaar. Het was verder een leuke middag
met optredens, voordrachtjes en veel gehos en
gespring met de kinderen. Er werden ook weer prijzen
uitgedeeld aan de leukst verklede. Een impressie van En voor wie er niet genoeg van kan krijgen is er
deze leuke middag zie je hiernaast.
dinsdagmiddag de kinderdisco. Daar wordt het ook
weer flink hossen op carnavalskrakers. Allemaal van
En dan nu de optocht. Dat wordt vast ook weer een
harte welkom. Daar worden ook de prijzen van de
bonte sliert door het dorp. Alle kinderen kunnen
kinderoptocht uit gereikt.
natuurlijk mee doen. Met of zonder ouders. Verzin
een leuk onderwerp en maak een kar of iets dergelijks. Wij wensen iedereen een super carnaval!
Ook kun je de kar van de school optocht vragen en
samen met klasgenootjes mee doen. Geef je op voor De @pestaartjes
de optocht op het kermisplein. Je kunt ons herkennen
aan de @pestaartjes hesjes.

Uitslag jeugd carnaval 2010

Carnaval voor de jeugd!

In de optocht van afgelopen jaar liepen er ook weer een aantal
jeugdgroepen mee. De uitslag was als volgt:

Vrijdag 4 maart:

1 Cupido’s Valentijn (12 meiden)
2 Michael Jackson (5 meiden)
3 Wij beschermen Angeren (Gerben en Marice)

Carnaval op school

(volgens schoolrooster)
De prins, prinses en jeugdraad van 11
zullen een bezoek brengen

Sleuteloverdracht

Na schooltijd om 16.11 uur in de Kolk in
Haalderen

Zondag 6 maart:

Optocht

Dinsdag 8 maart:

Kinderdisco

(Start om 13.30 uur vanaf het kermisterrein aan
de Zahnstraat)
We hopen dat er ook veel kinderen mee zullen
doen aan de optocht

(aanvang 14.00 uur in het dorpshuis)
de jeugdige prijswinnaars van de optocht worden
dan bekend gemaakt

(“Volwassen” programma op pagina 43)

‘t Keuje 2011
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Energiestraat 8/10 , 6851 EL HUISSEN
Postbus 138, 6680 AC BEMMEL
www.linsen-lenc.nl
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Tel.: +31 (0) 26 325 19 44
Fax: +31 (0) 26 327 58 79
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Uitslag Keujesgatse
Carnavalsoptocht 2010
Paren:

5e prijs
4e prijs
3e prijs
2e prijs
1e prijs

P. 4.
P. 2.
P. 5.
P. 1.
P. 3.

Dinges				
Angers Wife			
De Muppets		
B. Polman, M. Stoffels
Wim en Geert Aalbers

Zakkenrollers 				
Sportpark Moyland				
Ik hou wel van een goede beurt 		
Beleggen
				
Stiekem
				

612
615
616
620
621

Jeugd 			

Wij kleuren de optocht

		

579

L. 3.
L. 10
L. 4.
L. 12.
L. 33.
L. 9.
L. 6.
L. 8.
L. 11.
L. 82.

Het Buutengebied		
De Nije Lichting		
Veur Mekaor			
De Knoestenbraojers
De Nachtbrakers		
De Swansen 			
Groot Rome 			
De Laotbleujers 		
T.O.K.				
De Bijdehandjes		

Oranje supporters naar Zuid Afrika		
De Nije Lichting wûr Gries			
Hij kan zo maar vallen			
Westeren Carnaval 			
Nachtbus lijn 33 				
Wij gaan voor goud 				
Walking Fridge inloop koelkast 		
Na het stappe niks te happe			
Trots op Keujesgat				
Wij zien d’r wèr bij 		
		

571
615
620
653
667
674
675
677
679
684

W. 3.
W. 1.
W. 2.
W. 11.
W. 6.
W. 4.
W. 8.
W. 9.
W. 10.
W. 5.
W. 7.

De Beunhazen		
De Deel 			
Het Leger
		
De Kermisklanten 		
De Nachuule’ 		
Ma Flodder 		
De Snirikets 		
De Struukduukers 		
‘t Angers Grut 		
Buutegewoon 		
De Feestneuzen 		

Dames van plezier				
Boer zoekt vergunning 			
Het leger in Afghanistan			
Strooizout
				
Liefde is Carnaval 		
		
Valentijn 					
Under Koffer 				
Vakantiehuis Kroonprins			
Michael Jackson This is It 			
Declaratie Lingewaard 			
Chinees Nieuwjaar 				

531
534
560
608
611
641
642
666
679
738
746

Jeugdgroepen:
1e prijs

L. 1.

Loopgroepen:
10e prijs:
9e prijs:
8e prijs
7e prijs:
6e prijs
5e prijs
4e prijs
3e prijs
2e prijs
1e prijs

Wagens:

11e prijs
10e prijs
9e prijs
8e prijs
7e prijs
6e prijs
5e prijs
4e prijs
3e prijs
2e prijs
1e prijs

Aanvullende prijzen:
Wisselbeker Wagens: 		

W. 7. De Feestneuzen

Wisselbeker Loopgroepen:

L. 2. De Bijdehandjes

Aanmoedigingsprijs:

L.10. De Nije Lichting

Prinsenprijs:

L. 6. Groot Rome

		

F.C. Knuddeprijs: 			

‘t Keuje 2011
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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

Maike

AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

Felix Loeters

voor nieuwe- en gebruikte auto’s • eigen carrosserie-spuitinrichting
onderhoud van alle merken auto’s • APK-keuring terwijl u wacht!
Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Keizerlijke occasions waarin U zich een koning te rijk voelt

Industriestraat 7-9
6851 AM Huissen (gld.)

Tel. 026-3256647
Fax 026-3253844

Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79

HEIJTING ANGEREN VOF
V E E V O E D E R FA B R I E K
Zahnstraat 34, 6687 AP

ANGEREN

Tel. 026 - 3250696 / 3251305

Kwaliteitsvoeders, een gezonde basis voor het hoogste
rendement! Kwaliteitsmengvoeders voor alle
landbouwhuisdieren zoals:
• Schapen
• Varkens
ers,
• Paarden
• Melkvee
engvoed
Bolder M
eter
• Konijnen
raantje B
• Vleesvee
Net een g
• Honden
• Pluimvee
• Komplementvoeders
(maat voeder naast natte bijprodukten)
Met onze kwaliteitsvoeders, begeleiding en service zijn
de beste bedrijfsresultaten te bereiken.

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

Tevens leveren wij alle soorten Kunstmest
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Een Bijdehand stelletje stelt zich voor
Door onze verslaggever
…………….............................……………………………
ANGEREN – Wat een kleine 3 jaar geleden als grap
begon heeft intussen serieuzere vormen aangenomen.
Het lijkt er dan ook op dat het Keujesgat weer een
nieuwe carnavalsploeg heeft met een passende naam:
De Bijdehandjes.

Tijdens de prijsuitreiking in het Dorpshuis steeg de
spanning met de seconde. Toen we nog steeds niet
genoemd waren en de naam van de 2e prijs winnaars
hoorden konden we niet geloven dat we echt de 1e prijs bij
de loopgroepen hadden gewonnen. Er werd geschreeuwd,
gesprongen, gehuild en gekust. Wat een waardering hadden
we gekregen van alle andere carnavalsgroepen!
We hebben toen, misschien wat overmoedig, gezegd dat
we geen eendagsvliegen zijn maar volgend jaar weer van
de partij zouden zijn. Iedereen is zo enthousiast dat die
toezegging met veel plezier wordt ingevuld. Bij deze uitgave
van “’t Keuje” zijn we, inmiddels met 37 mensen, al weer in
volle gang om ons thema voor de optocht van 2011 vorm
te geven. Wij hebben er weer zin in!
We wensen alle carnavallisten uit ’t Keujesgat weer een
geweldige carnaval en mooie optocht toe.
Wêj zien d’r in 2011 elk geval wêr bij!

De Bijdehandjes

Het eerste jaar begonnen we met de toenmalige F1 spelers
van SV Angeren, vriendjes en een aantal enthousiaste
ouders aan de voorbereidingen voor carnaval. Een
nagebouwde deux-chevaux – in de volksmond ook wel
een eend genoemd - diende als basis voor de skelter annex
loopwagen. Het voetbal stond centraal en met de F1 en
de eendjes was de naam al snel bedacht: “De F eendjes”.
We werden ingedeeld bij de jeugdloopgroepen en met
“Voetballen doe je niet in je eendje” werden we in die
categorie eerste.
We kregen daarna de smaak te pakken en begonnen met
een heus startoverleg aan de voorbereidingen van de
optocht in 2010. Het aantal ouders werd uitgebreid en de
ploeg bestond inmiddels uit 31 personen. We vonden een
thema rondom bijen en zo kwamen we op de naam De
Bijdehandjes en de slogan:
“Wêj zien dr wêr bij!”.
Nadat we onze eigen loopkar gekocht hadden konden
we aan de slag. Er zijn verrekt handige kerels en veel
creatieve geesten in de ploeg aanwezig. Zo werd een
bijenkorf gebouwd met een echte bewegende bij. Tijdens
het bouwersbal op 13 februari werden we onverwacht
verrast door Ma Flodder met de Gouden Makita. Dat
was toch voor ploegen die al jaren meededen? Deze
werd zondagochtend in elk geval nog even gauw op de
kar gemonteerd en zo ging het bijdehante stelletje, warm
aangekleed, op pad.

Zandhaozen
Wimke was een jaor of 10 en was
de hele middag weggewes’. Hij kum
tegen de aovond thuus en zien
moeder vrug aon Wimke: waar bun
je toch de hele dag gewes’?? Ja zei
Wimke ien het bos met ons nije
buurmeisje!!! Waarop zien moeder
vrug en wat heb je dor de hele dag
gedaan?? Wimke zei: Mama ik wit
niet hoe het hiet, mar het wur wel
mien nije hobby!!!!!

Onderweg was er veel schik en een heus zoemzoem
optreden.
‘t Keuje 2011
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DE FRUITHOF
Voor al uw aardappelen, groenten en fruit.
Ook voor diverse streekproducten en
cadeau’s kunt u bij ons terecht.

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

Openingstijden:
dinsdag, donderdag en vrijdag
van: 09.00 - 11.45 uur en van
13.15 - 18.00 uur
Zaterdag van 08.30 -17.00 uur
Buiten openingstijden op
maandag tot en met vrijdag van
08.00 -18.00 uur zelfbediening

HAIRFASHION “SUUS”
Hairfashion “Suus” voor hem en voor haar
Sint Maartenstraat 40 in Gendt
Telefoon nummer 0481 423007

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

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

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

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

Bloem- en plantarrangementen
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
Vanaf april neem even tijd voor gezelligheid bij

KLUSSENBEDRIJF
WILLEMSEN
TEL 06 - 53 70 45 51
Voor al uw klussen, ook particulier

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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Yabadaba-dubbel!
Yabadabajammer! Het halve dorp weet het al,
maar voor iedereen uit het stenen tijdperk: dit jaar
is er door een miscommunicatie helaas een dubbel
onderwerp terug te vinden in de optocht.
Dit is erg jammer voor ons - de deelnemende groepen
- en voor de optocht op zich. Er is helaas niets aan te
doen; waar mensen werken worden fouten gemaakt. Na
de eerste teleurstelling vanuit alle drie de groepen (de
optocht commissie, De Feestneuzen en ’t Angers Grut) is
er besloten ons er bij neer te leggen en er samen een mooie
optocht van te maken. We willen iedereen op het hart
drukken dat geen van de groepen hier iets aan kan doen.
Samen hebben we dan ook besloten dat geen van de twee
groepen gestraft zal worden met punt 13 uit het reglement
(zie pagina 45)…
De Feestneuzen en ‘t Angers Grut strijden de laatste jaren
samen nadrukkelijk om een plaats op het erepodium. Dit
levert de nodige gezonde spanningen en strijd, maar met als
resultaat twee prachtige wagens in de mooiste optocht van
de Betuwe. Iedereen herinnert zich nog Dora en Asterix
van twee jaar geleden, waarbij het verschil slechts twee
punten bedroeg…
Dit jaar zal de ultieme test worden. Wie is de beste? Met
hetzelfde onderwerp zullen de details de doorslag moeten
geven. Iedere groep gunt elkaar het beste, maar zichzelf
natuurlijk net ietsje meer. Samen gaan we ervoor om een
mooie bijdrage aan de optocht te leveren.
We zien jullie 6 maart!

Yabadadoo!
’t Angers Grut & De Feestneuzen

Keujespraot
Ik kwam laots Jan Kuster tege’ bij ’t
Keutje ien Angere’, hij was druk aon
‘t zuuke. Ik doch die is wa’ verlore’.
Effe laoter kom ik ‘m bij Smits Mode
têge’, precies vur de kledingzaak. En
druk dat ie was! Effe laoter ging ik
naor Pim Scheperkamp bôdschappe’
haole’, kom ik ‘m wer têge’. Wat dink
je? Wer aon ‘t zuuke’. Ik tege’ Jan:

‘t Keuje 2011

“Jan wat buj’ toch aon ‘ t zuuke?”
“Ja” zei Jan, “Ik bun mien horloge
kwiet”. Ja, maor waor bun je ’m dan
verlore’? Ik was hem verlore’ bì-j ‘t
voetbalveld. “Mar Jan, gì-j zuuk ‘t
hele durp af, kuj’ dan niet bêter daor
zuuke?” “Nee zeit ie, hij kan overal
zien, hi-j lôp nog steeds!”
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Beter in bewegen

Leutsestraat 11
6687 LJ Angeren
Tel. 026 325 67 50
Fax. 026 325 67 47
Mob.06 - 5142 37 48
E-mail: rutjes-deuren@planet.nl
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Jan Joostenstraat 40a
6687 AC Angeren
Tel. 026 - 325 52 72
www.mvanderploeg.nl
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Lijn 33, daar word je toch blij van!
Hallo carnavallisten,
Jullie herinneren ons vast nog
wel: C.V. De Nachtbrakers.
Al van kinds af aan was een
ieder van ons actief in de
optocht. Vaak als muzikant, als paar
of als frikandel, maar sinds vorig jaar
als C.V. De Nachtbrakers. Wij hebben
menig beschonken carnavallist vorig
jaar tijdens de optocht veilig thuis
gebracht met de speciale nachtbus
drie-en-dartig. Alhoewel later bleek
dat onze chauffeur ook allesbehalve
nuchter was hebben we toch het
Dorpshuis weten te bereiken. Gelukkig
besloot de raad, provincie of wellicht
de koningin dat een onbeschonken
bestuurder toch beter is en warempel
nachtbus 33 rijdt nu gewoon weer!

verwacht. We waren namelijk van plan
om in 2011 weer met onze bus door
de straten te rijden… jammer. Weg
onderwerp. Maar wellicht zien jullie
ons dit jaar als Lijn 300 in de optocht

langskomen! Nee, dat is ook niet
origineel. We zijn inmiddels alweer
volop aan het bouwen en schilderen
bij ‘speedy’ in de woonkamer. Daar
word je toch blij van!

De Nachtbrakers

Dat hadden wij eigenlijk ook niet

Keujespraot

Ode aon Majje van de Vivo
Tekst: Geert Bouwman
Foto’s: Ben Otters
Ut verdriet mien dak um
nog zo weinig ien Angeren
zie:
Majje van de Vivo
Mit zien bloedsnelle ferrarie
Mit 40- max sjeesde heij
Supersnel ien ut rond
Vur de boch nog ekkes
ut gaspedaol tot op de grond

Mit un buuging hiet tie ze welkom
Majje wit: heij is een van hen
Ut wur now minder
Ik hoop, dat ut nie is gedaon
Mar heij reij wel verdomd veul
Richting de Valom aon

‘s Maondagsmès om kwart vur 9,
ston’ Gradje bij Hemmie Bouwman
in de schoenewinkel, toen d’r ienins
een kjel nor ‘m toe kwam. “Zeg’
wit gij wa’ Angere gister hè’ gedaon
tege’ Jonge Krach’? “Ja” zei Gradje;
“Da’ wit ik wel, 1-1’’. ‘’Oh’’ zei
die andere kjel, “Wie hèt de goals
gemàk dan?” “Ja da wit ik nie’’, die
stoenge’ d’r al.

Vraog je ‘hoe is ut ien Sancta’
Hur je ‘hak veul erder motte doen’
Majje bedank vur alles
Geij bun onze kampioen!

Beij KOS linksaf richting Meijer
zwaaie nao Joop en Do
Zag tie bekende dan hurde je
“Baasje HOUWE ZO”
As erste was tie altied
Op ut voetbalveld
Ut liefde vur Angeren
Zeker nie vur ut geld
Een keer was tie veul te laot
Hat tie potdorie nie opgelet
De wekker twee uur achteruut
Ien plek van vuuruut gezet
Scheidsrechters, verwent tie
Dur is tur niet een die heij nie ken
‘t Keuje 2011
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PRETTIG WINKELEN, FIJN DICHTBIJ

ók veur Angerse ondernemers!

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

MOLENSTRAAT 15 ANGEREN
TEL 026 - 325 11 41
WWW.SMITSMODE.NL

Ók buute de carnaval
nog opvalle?
Loat ôw bedrijf zien
ien Ut Zake Neijs!

Bel
026 - 325 77 05
www.hetzakennieuws.com

Lodderhoeksestraat 14
6687 LS Angeren
Fax 026 325 00 99

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

34

‘t Keuje 2011

De laatste dans...
Hallo dorpsgenoten,
Het nieuwe seizoen van het
carnaval is weer van start
gegaan. Maar wij The Stars
zijn al vanaf april bezig om
er weer een groot succes van te maken.
Het is voor ons als trainsters en
begeleidsters altijd een hele drukke tijd,
maar dat is het zeker waard. Vooral als
je al die vrolijke gezichten iedere week
weer ziet tijdens de training. Ook de
enthousiaste reacties van de meiden
en ouders maken het de moeite waard.
Dat ik de meiden ieder jaar weer
gemotiveerder en beter zie worden, is
voor mij als trainster geweldig. Want
om te zien dat ze er plezier in hebben
en dat ze graag dansen dat vind ik het
belangrijkste. Als het plezier er is komt

het resultaat namelijk vanzelf.
Natuurlijk kennen jullie mij allemaal
als trainster van The Stars, maar ook
als solo danseres van de Narrenpoel.
Dit jaar heb ik op de pronkzitting mijn
laatste solodans laten zien. Dit was
voor mij een mooi moment, ik kreeg
kippenvel van het luidde applaus en de
staande ovatie. Bedankt daarvoor!!
Ik heb met heel veel plezier solo
gedanst en vond het geweldig dat
ik deze kans bij de Narrenpoel heb
gekregen. Daarvoor heel erg bedankt.
Natuurlijk stop ik niet met The Stars,
want dat blijf ik nog wel even doen.
Als laatste wil ik nog zeggen dat ik
trots ben op alle 44 meiden. Jullie
hebben het weer super goed gedaan

want wat zag het er allemaal weer
geweldig uit. Een hele dikke duim
voor jullie allemaal. Toch wil ik ook
nog alle mensen achter de schermen
bedanken, zonder jullie hulp zou dit
alles geen succes zijn geworden. Dit
geldt ook voor mijn mede trainsters.
We houden elkaar scherp en geven
elkaar inspiratie. Super!
Hopelijk wordt het volgende seizoen
weer net zo succesvol. Tot volgend
jaar op onze presentatiemiddag of een
van de carnavalsavonden.

Groeten, Laura van Gelder

Gardenieuws
Bij het verschijnen van
dit boekje loopt het
carnavalsseizoen alweer bijna
ten einde, echter niet voor
onze meiden van The Stars.
Zij zullen nog op diverse toernooien
hun beste beentje voorzetten.
Er hebben wat verschuivingen
binnen de groep plaatsgevonden.
Enkele meisjes zijn gestopt, anderen
doorgeschoven naar een andere groep
en er zijn weer drie nieuwe meisjes
bijgekomen.
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Het vorige seizoen was zeer succesvol
en we vertrouwen erop dat dit
seizoen zeker niet minder zal zijn.
De trainsters en naaisters hebben
zichzelf weer overtroffen wat dansen
en kleding betreft, dit heeft iedereen
kunnen zien op carnavalsavonden en
de drukbezochte presentatiemiddag.
Ook is er een lang gekoesterde wens
in vervulling gegaan. Voor de derde
achtereenvolgende maal werd de
Lingewaard wisseltrofee gewonnen en
dat betekend dat deze nu dus definitief

in hun bezit is. Zij wonnen op het
Lingewaard Dansgala in Bemmel maar
liefst acht eerste prijzen en één derde
prijs!!! Een prestatie waar we met z’n
allen terecht trots op mogen zijn.
Wat de komende toernooien betreft
gaan we er weer vol goede moed
tegenaan. Het blijft toch altijd weer
spannend, maar het plezier in het
trainen en dansen staat nog altijd
voorop.
Meiden, heel veel succes!

De begeleiding
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Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager

Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 812
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Visserslatijn
Het is elke keer weer
hetzelfde liedje als de vissers
zaterdagochtend om 07:15
uur verzamelen bij het
dorpshuis. Nol is er altijd
als eerste, en wacht geduldig
af wie er mee gaat vissen. Als dan
vervolgens Herman, Rook, Eric, Cor
en Iwan zijn gearriveerd (en Bryan
natuurlijk), moet er worden bepaald
waar de wedstrijd van die dag zal
plaatsvinden. Nu wil het geval dat
de oude garde regelmatig vist in de
Linge. Dit doen ze, omdat ze dan
vanuit een warme auto de hengel
uit kunnen gooien. Of er nu wel of

niks gevangen wordt, dat is dan niet
meer zo belangrijk. Maar goed, ze
proberen iedere keer weer de jonge
honden te overtuigen dat er altijd
zoveel wordt gevangen in die ondiepe
sloot. Echter 9 van de 10 keer dat er
dan door ons wordt gevist in de Linge
vallen de resultaten erg tegen. Nu wil
het geval dat de koning van dit jaar
een recordvangst heeft behaald aan
dit prachtige water. Waarschijnlijk
hebben de oudjes de dag ervoor een
speciale voederplek gecreëerd zodat
er voortaan geen discussie meer zal
ontstaan over de vislocatie van die
dag. De jonge honden willen nu dat
de gemeente haar bestemmingsplan
aanpast, zodat er verwarmde overdekte
bankjes langs de Linge kunnen worden
geplaatst om het vissen toch nog een
beetje aangenaam te houden. Dit jaar
is het voor de derde keer op rij dat
Nol Hendriks de “Stef Zwartkruis”bokaal heeft gewonnen. Het wordt
dus tijd voor een nieuwe koning. Nu
wil het geval dat Prins Geert van het
Bloemenrijk ook een visliefhebber is
en al een paar jaar loopt te hengelen

Op zien Angers gezeid
Het Angers is een korte dus
efficiënte taal. Lees hier hoe
je ellenlange vergaderingen
op kantoor in het Nederlands
een stuk korter (en leuker)
kunt maken met wat Angers!

NL: Goedemorgen
A: Moj
NL: Hebt u trek in een kopje koffie?
A: Mo’ j’ koffie?
NL: Lust u een koekje bij de koffie?
A: Mo’ j’ ‘n kuukske?
NL: Dit behoort tot de mogelijkheden!
A: Da` kan!
NL: Zou u dat nog eens willen
herhalen?
A: Watte?
NL: Zulks ben ik geenszins van plan!
A: Bu’ j besodemietert!
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naar een plaatsje aan het water. We
zien dus Prins Geert graag verschijnen
bij de volgende viscompetitie.

Alaaf, de jonge honden
Uitslag 2010:
Plaats Naam
1
Nol Hendriks
2
Rook Overweel
3
Herman Claassen
4
Iwan Zwartkruis
5
Erik Maas
6
Cor Zwartkruis
7
Bryan Schmidt

Lengte
548
539
498
268
118
59
15

NL: Ligt dat in de lijn der
verwachtingen?
A: Zou da`?

NL: Daar zult u op generlei wijze
achter kunnen komen!
A: Da’ wit gij toch nie’!

NL: Dit wordt door mij als bijzonder
spijtig ervaren!
A: Da’s sunt!

NL: Zou u dat niet meer willen
herhalen?
A: Hou’ de moel!!!

NL: Hetgeen u vertelt, verbaast mij ten
zeerste!
A: Wa’ mak je mien now?

NL: U heeft drie pogingen om achter
de waarheid te komen!
A: Drie keer raoie’!

NL: Deze informatie is geheel nieuw
voor mij!
A: Daor wi’k niks van!

NL: Indien u dat nogmaals uitvoert…
A: A’j da’ doe…

NL: Ligt dat binnen het kader van uw
bevoegdheden?
A: Meug gìj da` wel?
NL: Ik denk, dat het heel verstandig is
om onze samenwerking te beëindigen!
A: Aju!
NL: Pardon, ik heb u niet goed
verstaan; kunt u dat herhalen?
A: Wa’ zei gìj?

NL: Ik zou u willen verzoeken, dit
pand te verlaten!
A: Mak da’ j’ weg kom!
NL: Zit er enige regelmaat in uw
activiteiten?
A: Doe j’ da’ duk?
NL: Tot ziens
A: Hou je
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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
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Blieve Strijden,
Blieve Strijden

(anders staon weij eiges vur paol)
Wies: ik zal nooit mer dronke weze
Tekst: Geert Bouwman
Foto’s: Ben Otters

Eind’luk neijbouw hier ient durpshuus
Vur de SOWA un speulzaol
Mar ze kunne nie naor binnen
Vur dun iengang staat un paol
Jan van Kub mit zien rollater
Nam die paol mit’n schieluke boch
Mit meer dan 10 gebroke ribbe
Hebbe we hum nao de Radboud
gebroch
Japie Stienstra van de SOWA
Wier zo kwaod as un beer
Begon as un gek aon die paol te rukke
sinsdien speult tie gin koersbal meer
En Ed Jordens van ‘t bestuur
Vroeg aon de gemeente buij wel wies
Aij die paol now nie kom haole
Steet tie merrège beij Harry de Vries
Now is Harry nie van ut bange
Schrok wel van die Angerse taol
Doch: as ze daor zo strijdbaar blieve
Hang ìk zo hoog ien die paol
Harry kwam drek ien aktie
Is gliek nao Den-Haag gegaon
Op eige kosten mit de taxi
Now is tie paol wel van de baon
De moraal
Minse weij motte strijdbaar blieve
Laote vuulle: weij zien nie mis
Blieve strijden, blieve strijde
Umda ut vur ons Angeren is
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Vervolg p. 17
Professor Johan kwam het podium op en
vroeg zich af wat er gaande was. Toen hij
dat door had, kreeg hij de wensmachine
niet aan de praat, maar hij wist wel iemand
die hem kon helpen. Het enige probleem
was dat die man altijd met zoveel
“bombarie” binnen kwam. Toch heeft hij
professor Petje er maar bij geroepen. Die
kwam binnen samen met de drumfanfare.
En laat die nu net het nummer “Rood”
van Marco Borsato spelen. Ach, alweer
een afleidingsmanoeuvre, want de link naar
het Rode Wald was door veel mensen snel
gemaakt. Eenmaal uitgespeeld bleek dat
professor Petje de verkeerde handleiding
(die overigens was geverfd in St. Bavoblauw) bij zich had. Iedereen in de zaal
dacht dat daar het nieuwe prinsenpaar in
zat. Maar ja, de handleiding was niet goed,
dus die kon wel aan de kant. Professor
Johan vroeg wie er een idee had, dit
had de tambour-maître wel. Hij liet de
drumfanfare het Wilhelmus spelen, maar
dit bleek niet de goede prins. Aan de
zaal vroegen we toen wat ze wensten.
Ze wensten een nieuwe prins carnaval
voor ‘t Keujesgat. Met het hele publiek
hebben we toen die wens uitgesproken.
De wensmachine begon te werken, er
kwam gebliep uit de machine, er ontstond
een hoop rook en uiteindelijk een flinke
knal. Het best bewaarde geheim van ‘t
Keujesgat stond eindelijk in de spotlights:
Prins Geert van het Bloemenrijk en zijn
Prinses Monique
Na de officiële installatie, het uitbrengen
van de toast, het uitreiken van de eerste
onderscheidingen en het in ontvangst
nemen van de felicitaties kon het
feest beginnen. Er is tot in de vroege
uurtjes doorgefeest. Wij wensen Geert
en Monique een geweldige tijd toe als
Prinsenpaar van A.K.G. de Narrenpoel.
Geniet ervan, want voor je het weet is het
voorbij. Wij spreken uit ervaring.

Johan & Mariska Wagener en
Patrick & Jessica Scholten
(de keuzecommissie)
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Keujes
praot
Een keer op de
maandagmorgen kw
am
ik bij Jomanda. En
na
wat gelul zei ze op
eens
“u kunt weer lopen”
. “U
kunt weer lopen? Ik
heb
altijd al kunnen lo
pen.”
Dus ik naar buiten,
was
mijn fiets gestolen
!

PETERS
LAS-, SCHEEPS- EN
JACHTBOUW
G. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren
Tel: 026 - 325 20 23
Fax: 026 - 325 60 60

Haarlijn Sabien
Kampsestraat 10
6687 AV Angeren

Openingstijden:

Maandag 9.00 - 18.00 uur
Dinsdag 9.00 - 21.00 uur
Vrijdag 9.00 - 21.00 uur
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Joops Carnavals gedachten...
Beste minse’ ien Angere’,
Ja, wat doe je dan as de
veurzitter vrug “Joop, schrief
ôk ‘ns un stukske ien ’t Keuje”
Dan gaon allerlei gedachte
dur de kop over carnaval:

De mooie optochte’,
onze pronkzittinge’
met allemaol Angers
talent, de jonge gaste’
die bij de raod zien
gekomme’ en dan
dink je:
Het geet goed met de
Narrenpoel en daor
geniete’ wij dan van,
dat het carnaval
deur geet ien ’t
Keujesgat

En dan dink je aon die
geweldige dansgardes me
t
hun prachtig mooie dans
e’
en aonklejing. Altied we
r
geniete’.

Het 44-jaorig
bestaon in 2012 kum
d’r aon en d’r wurd
alwer aon gewerk’,
de raodswage’ wurd
helemaol opgeknap’,
enzovoort.

En al die andere
Angerse minse’ die
zich ienzette’ met
kindercommite, de
redaksie van ’t Keuje,
de optoch’ commissie,
de bouwploege’, de
versierploeg, de
naeiploeg en
gao zo
maor deur

Onze Deurdweilers, de
Nederlandse Kampioene’,
wat make’ die een drel
muziek en al zoveul jaor
Minse’ wat ‘n werk allemaol.
Honderden kjels en vrollie zien
daor ien hun vrije tied mee bezig
um d’r steeds wer ‘n mooi fees’
van te make’. Dus kom ôk naor
de optoch’ kieke’, dan zie je ôk
ons nijje prinsenpaor Prins
Geert van het Bloemenrijk
en zien Prinses Monique.
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Minse
’w
nog ste aardeer het
e
d
carnav ds ien Anger at dit
e’ kan.
alsgroe
Met
ten aon
allen.
Joop M
eijer
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Wilt u een personeelsfeest of receptie organiseren? Is het tijd voor een gezellig tuinfeest met
vrienden of stappen jullie binnenkort in het huwelijksbootje? “De Hoeve” catering en party
service maakt van alle feestelijke gelegenheden een geslaagde culinaire dag. We nemen
bovendien het nodige regelwerk uit handen. “De Hoeve” catering & party service staat voor
kwaliteit én gemak. Het enige wat onze klanten nog zelf hoeven te doen is... Genieten!
Adres gegevens:
“De Hoeve” Catering & Party service
Hoeve 31
6851 ER Huissen
Tel: 026 - 325 07 60
E-mail: info@dehoeve-catering.nl
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Programma
Dolle Dagen
Voor de jeugdactiviteiten zie pagina 21

2010

Zaterdag 5 maart

Aanvang 11.11 uur:
Sleuteloverdracht in de Kolk te Haalderen,
aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard
door burgemeester de Vries.
Aanvang 17.30 uur:
Carnavalsmis in de “St. Bavo” kerk.

Zondag 6 maart

Aanvang 20.11 uur:
Groot gekostumeerd Bouwersbal in het Dorpshuis.
Met muziek van Wim Polman.

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

Maandag 7 maart
12.00 uur tot 17.00 uur:
Fruhsjoppen in Gendt
(let op!!! geen activiteiten in ‘t Dorpshuis).

Dinsdag 8 maart
14.30 uur tot 16.30 uur:
Bezoek van zijne Dorstlustige Hoogheid
Prins Geert van het Bloemenrijk en Prinses Monique
aan de jongste en oudste inwoner van ‘t Keujesgat.
Aanvang 20.11 uur:
Het A.K.G. sluit haar seizoen af in het Dorpshuis
tijdens een gezellige avond met muziek van Wim
Polman.
‘t Keuje 2011

43

Afsluiting seizoen 2010
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Colofon

’t Keuje is ’n uutgave van “A.K.G.
de Narrenpoel” uut Angere’. Ien
di’ huusorgaon stee’t Angerse
carnavalsseizoen beschreve’. De
coördinaotie en productie is ien hande’
van ’n redactie die bestee’ uut:
Wim Huisman
Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman
Di` buukske is gedruk’ dûr Drukkerij
Kuipers uut Huusse.
Tekste’, foto’s en advertenties kunne’
digitaol worde’ aongeleverd. (alleen
orginele) Di’ um de kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mè’ of zonder
foto’s, grappe’ en grolle’ kan op
onderstaond redactieadres:
Kopij adres:
Kampsestraat 19 Angeren
E-mail:
redactiekeuje@gmail.com

Woord van dank
Wij bedanken Henk Sluiter
hartelijk voor het maken en
aanleveren van het
beeldmateriaal.

Opstellen (start):
oude schoolplein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf Molenstraat /
linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf J. Joostenstraat / rechtsaf Emmastraat/
rechtsaf Past. Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / linksaf Kard. de Jongstraat / linksaf
Emmastraat / rechtsaf Poelsestraat / linksaf Pr. Bernhardstraat / linksaf Wilhelminastraat /
Einde optocht en prijsuitreiking: Dorpshuis

Reglement
vûr alles en iedereen die aon de Angerse
Karnavalsoptoch’ meeduu’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A.K.G. de
Narrenpoel bedankt
alle adverteerders!

Een voertuig mag op eigen kracht ten hoogste 2 aanhangers trekken.
De breedte van de wagens is in zoverre onbeperkt, dat de wagens de hele route zonder
problemen moeten kunnen volgen.
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.
De met de hand voorgetrokken wagens vallen onder loopgroepen.
Het is verboden reclameteksten mee te voeren.
Voorts wordt er van de deelnemers verwacht dat zijn geen beledigende tekst voeren,
gericht tegen personen of instanties. Het gebruik van schuttingtaal is verboden.
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.
De optochtjury zal de wagens, loopgroepen, paren als individuele beoordelen. De criteria
zijn: presentatie, actualiteit, originaliteit, afwerking.
Op het stuk Jan Joostenstraat tussen Kerkstraat en Emmastraat moet te allen tijde de
aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd.
Voor deelnemers van buiten Angeren wordt eerst het oordeel van de vereniging gevraagd.
De optocht wordt ontbonden in de Prins Bernhardstraat.
Voertuigen die niet aan dit reglement voldoen, kunnen worden geweigerd of uit de optocht
worden gehaald.
Bij opgave van een gelijk onderwerp wordt de tweede opgave gevraagd van onderwerp te
veranderen. Doet men dat niet, dan wordt bij de telling 150 punten in mindering gebracht.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.
AKG de Narrenpoel en de optochtcommissie kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade door deze carnavalsoptocht.

Prebiere’ gillie ôw eige’ hier allemaol aon te houwe’
De Optoch’ commissie
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Jeroen Krauts
Brullenweide 43
6931 VH Westervoort
Tel. 06 52548509
Jeroenkrauts@hotmail.com
Behang - Glas- Schilderwerken

Carnavalsknaller
Tegen inlevering van deze
advertentie ontvangt u de
gehele maand maart 10%
op de nieuwe voorjaarscollectie
Kortingscode online: Carnaval
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Pronkzitting 2011

‘t Keuje 2011

47

48

‘t Keuje 2011

