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Voor u ligt alweer het 
vierenveertigste Carnavals-
boekje van Angeren. Dat 
betekent dus dat we met 
het jubileumseizoen bezig 

zijn. Als ik dit schrijf, hebben we 
de openings- c.q prinsenavond er 
al weer op zitten; het was een zeer 
geslaagde avond. Op zondag 18 
november hebben we onze jubile-
umdag gevierd, met als hoogtepunt 
een fantastische  
receptie, waar we nog jaren op 
terug kunnen kijken. Hieruit blijkt 
maar weer, dat we toch een  
belangrijke rol vervullen binnen 
onze gemeenschap. Daarom wil ik 
langs deze weg iedereen bedanken 
die op welke manier dan ook heeft 
meegewerkt om dit tot een  
onvergetelijke dag te maken.

Prins Geert van het Bloemenrijk en 
Prinses Monique zijn ook bezig aan 
hun laatste seizoen. Zij hebben ons 
3 jaar op waardige wijze vertegen-
woordigd, waarvoor dank.

Beste carnavalisten.

We zitten alweer middenin het 44ste 
carnavalsseizoen van A.K.G. de Narrenpoel. 
Met het prinsenbal en de receptie al achter 

de kiezen, staan er nog de nodige feestjes voor de 
deur. Allereerst natuurlijk onze eigen pronkzitting 
en niet te vergeten de dolle dagen, met als toetje de 
mooiste optocht van de Betuwe. Wat we ook nog even 
lekker mee pakken is de sleuteloverdracht die dit jaar 
in het Keujesgat plaatsvindt. Al met al beloofd het 
weer een fantastisch seizoen te worden. Dat kan ik u 
garanderen, want als we verder gaan met waar we mee 
bezig waren gaat het zeker mooi worden.

Zo hadden we op de openingsavond geen enkele 
reden tot klagen met een fantastisch volle zaal, enkele 
leuke optredens en een fantastische garde die hun 
nieuwe dansen presenteerde voor het publiek. Waarna 
de avond zeer gezellig verliep onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Klagen deden we al helemaal niet op de perfect 
verlopen receptie. Onder grote belangstelling werden 
wij heerlijk in het zonnetje gezet. Met onder andere 
een heerlijke brunch voorafgaand aan de receptie, 
met dank aan het dorpshuis, en een prima buffet na 
de receptie verzorgd door onze eigen John Peters 

zijn we dag erg goed door 
gekomen. Een dag om niet 
te vergeten. Maar dat is 
carnaval in Angeren altijd: 
om niet te vergeten.

Zo zie ik carnaval in 
Angeren: 
Carnaval in Angeren 
- is in ieder geval: onvergetelijk,  
- is  dat bankje aan de dijk  
- is hand in hand met de Deurdweilers    
- is al 44 jaar feesten   
- is een lach en een traan  
- is de mooiste optocht van de omgeving  
- is al 3 jaar een bloemenrijk   
- is oud en jong, gebroederlijk samen   
- is het Keujesgat.

Carnaval in Angeren is ... in Angeren is het carnaval!

Tot ziens in het Keujesgat,

3x alaaf

Bryan Schmidt,  
President A.K.G. de Narrenpoel

Carnaval in Angeren

Angeren Alaaf!
Tevens wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om onze redactie 
te bedanken voor het vele werk dit 
jaar, want 2 schitterende boekjes 
uitbrengen in één seizoen heb je 
niet zo maar geregeld.

Terwijl ik dit schrijf, moet onze 
jubileumpronkzitting nog komen, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
het weer een geweldige avond gaat 
worden. Ook de optocht zal net als 
andere jaren weer geweldig worden. 
Bij deze wil ik iedereen oproepen 
om er samen met ons weer een 
paar geweldige dolle dagen van te 
maken. Het zou erg leuk zijn als het 
op de dinsdagavond, wanneer we 
het jubileumseizoen afsluiten,  
lekker druk is. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken 
voor het vertrouwen dat ik heb ge-
noten als voorzitter van A.K.G. de 
Narrenpoel. Na 16 jaar geef  ik na 
dit seizoen de hamer door. Ik hoop 
dat mijn opvolger het net zo lang 
volhoudt en hetzelfde vertrouwen 

mag genieten. 

Ik wil afsluiten met iedereen hele 
fijne en gezellige dolle dagen toe te 
wensen en hopelijk zien we elkaar 
ook op de dinsdagavond.

Alaaf  Alaaf  Alaaf
 

Rook Overweel, 
Voorzitter A.K.G. de 

Narrenpoel
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A.K.G. de Narrenpoel

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

The Stars:

Trainsters: 
Laura van Gelder, Vivian Bruinsma en  
Milou Hoogveld 
 
Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Mariska Wagener 
 
Dancing Stars: 
Vivian Bruinsma, Milou Hoogveld, Xandrine Zuidema, 
José Rikken, Fleur Hermsen, Lianda Buurman, Romy 
Maters, Leonie Hogenkamp, Melanie Peters,  
Maureen Witjes, Laura van Gelder, Shirley Peters, 
Chantal Kregting,  Melissa van Dam en 
Julia van Meekeren 
 
Twinkle Stars:  
Ilse Witjes, Fiori Burgers, Emmely Wagener,  
Marleen Hendriks,  Nikki Schonenveld,  
Esmay van Sommeren, Puck van den Heuvel,  
Sophie Schuring, Ann de Krosse, Chrissy Menting, 
Robin Stoffels, Lieke Gerritsen, Pam Helsen, Silke 
Hermsen, Charlotte Schuring en Britt Stoffels

Little Stars: 
Michelle Peters, Kim Molthoff, Lize Janssen,  
Fleur Holleman, Loes Overweel, Sophie Reijmers,  
Fae de Krosse, Fien Scholten, Mila Maters,  
Sam Scholten, Emma Kuster, Mieke Polman,  
Joy Scholten, Eline Schouten en Marlijn Schuring
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Prins Geert van ‘t Bloemenrijk
Ons derde seizoen is al 
weer volop aan de gang. 44 
Jaar A.K.G. de Narrenpoel 
is een bijzondere mijlpaal 
voor het Keujesgat. Wij 

vinden het dan ook geweldig om 
dit als Prinsenpaar mee te mogen 
maken. Op zondag 18 november 
was het jubileumfeest. Om half  
twaalf  begonnen we aan deze 
geweldige dag met een heerlijke 
brunch, om 14:00 uur begon de 
receptie en aansluitend rond 18:00 
uur een overheerlijk buffet. Het 
was een lange, maar onvergetelijke 
dag.

Ook het tweede seizoen was weer 
fantastisch; we wisten natuurlijk wat 
ons te wachten stond, dus het was 
minder spannend. We konden er 
meer van genieten. Het prinsentref-
fen in Nijmegen voor de Gelderlan-
der was wel nieuw. We hebben nog 
nooit zoveel Prinsen, Prinsessen, 
Hofdames en alle andere hooghe-
den bij elkaar gezien. Wat geweldig 
was dat. Er werd die dag dan ook al 
vroeg genuttigd. En ‘s middags was 
het taartenbakken bij Adri Milder. 
Ook al een feest! De bakkerij was 
omgetoverd tot een gezellige chaos 
met alle Prinsen uit de gemeente 
Lingewaard en hun aanhang. 
Natuurlijk mocht het Gendtse 
dweilorkest niet ontbreken voor de  
vrolijke noten. Hoe gezellig het ook 
was in de bakkerij, we kwamen daar 
wel  om een taart te bakken. Ik had 
natuurlijk al een jaartje geoefend, 
dus het was nu een “piece of  taart” 
en het werd het super mooie taart. 
Deze taart werd gemaakt voor de 
DEURDWEILERS, want zij staan 
al jaren voor de Carnaval klaar met 
hun vrolijke noten. Niets is hun 
te gek. Zonder de DEURDWEI-
LERS is er op de avonden een stuk 
minder sfeer in de zaal. Wij zouden 
ze dan ook niet willen missen. 

Maar het mooiste blijft toch de 
optocht in het Keujesgat, het weer 
was afgelopen jaar minder stralend 
dan het eerste seizoen, maar dat 
kon de pret niet drukken. 

Prachtig om te zien vanaf  de  
prinsenwagen: al die wagens , loop-
groepen en alle andere deelnemers  
die zo hun best hebben gedaan om 
er weer een geweldige optocht van 
te maken.
ANGEREN GA ZO DOOR!!

Zoals gezegd ons derde seizoen is 
alweer begonnen en voor we het 
zullen weten, zal het punt daar zijn 
dat we gaan afzwaaien en wij het 
stokje over gaan geven aan een 
nieuw Prinsenpaar.

Gelukkig is het nog niet voorbij en 
hebben we nog vele leuke dingen 
voor de boeg. 

Beste carnavallisten, wij zijn er weer 
klaar voor om van carnaval 2013 
een spetterend slot festijn te ma-
ken. Ons motto is dan ook:

Wij haole alles uut de kas!!!

Een driemaal Alaaf  van

Z.D.H. Prins Geert 
van het Bloemenrijk
en Prinses Monique
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Orde van de Vlinder
Zoals in voorgaande 
jaren werd ook in 
het carnavalsseizoen 
2011/2012 door 
burgemeester De Vries 
de Orde van de Vlinder 

uitgereikt. Jaarlijks wordt aan één 
persoon in elke dorpskern van de 
gemeente Lingewaard de Orde van 
de Vlinder uitgereikt. De uitreiking 
geschiedt aan iemand die zich op 
bijzondere wijze heeft ingezet voor 
de betreffende carnavalsvereniging 
of  voor de carnaval in het 
algemeen. Ook dit seizoen zou 
de Orde van de Vlinder worden 
uitgereikt aan iemand in Angeren 
tijdens de sleuteloverdracht in 
Doornenburg. 

De persoon in kwestie en zijn 
echtgenote waren reeds in de zaal 
aanwezig. Toen het moment van 
uitreiking naderde werden ook zijn 
kinderen reeds gesignaleerd achter 
in de zaal van het Schuttersgebouw 

in Doornenburg. Eindelijk was 
het zover en werd Jan Kuster 
door burgemeester De Vries naar 
voren geroepen. Jan werd door 
de burgemeester onderscheiden 
met een bronzen medaille en een 
oorkonde. Jan Kuster is raadslid 
van AKG de Narrenpoel en 
heeft vele versieringen voor de 
vereniging gemaakt en menig prins 
is in een door hem gemaakte creatie 
ten tonele verschenen. Eveneens 
bracht Jan altijd de materialen naar 
het dorpshuis en haalde ze weer 
op. Jan, gefeliciteerd met deze 
onderscheiding; je hebt deze meer 
dan verdiend.

Op 20 oktober 2012 kregen wij het verbijsterende bericht van het plotselinge 
overlijden van

 
Rieki Claassen - Janssen 

Echtgenote van onze Ere - voorzitter Herman Claassen. 

Rieki blijft in onze herinnering voortleven als een bijzonder hartelijke  
persoonlijkheid en wij zullen haar gastvrijheid en gezelligheid missen.

Wij wensen Herman, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote 
verlies te dragen.

Moge zij ruste in vrede.

In Memoriam
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Wij van F.C. Knudde en Tok (Trots op Keujesgat) feliciteren  
nogmaals AKG de Narrenpoel met hun jubileum. Wij  
Angerenaren prijzen ons gelukkig met een vereniging die zo vast 
geworteld is in onze dorpsgemeenschap. Verschillende bestuurs-

leden en leden van de Raad van Elf  zijn nog heel actief  aanwezig. Ze zijn 
een voorbeeld voor de carnavalsgroepen van  
wagenbouwers tot individuelen en alles wat daar tussen in zit, om door te 
gaan en om de optocht waarvan wij altijd zeggen “het is de mooiste van 
de hele Betuwe”, op dit hoge peil te houden. Want laten we eerlijk zijn: 
op geen enkele dag van het jaar zijn er zoveel “buitenlanders” in ons dorp 
dan op de dag van de optocht. 

Wij van F.C. Knudde die zelf  34 jaar actief  waren, hebben geen  
moment getwijfeld toen het bestuur van A.K.G. de Narrenpoel ons vroeg 
nog één keer mee te willen werken aan de jubileumpronkzitting. We gaan 
er nog een keer tegenaan met onze vrienden van Tok, die ons vocaal op 
een nog hoger niveau brengen. 

Mensen wij van onze kant met Gradje die nooit geen blad voor de mond 
neemt, wensen A.K.G. de Narrenpoel voorlopig nog eens 11 jaar erbij. 

Allemaal geweldige carnavalsdagen.

F.C. Knudde en Tok.

Knudde TOK.

Uiteraard gingen Prins Geert van het Bloemenrijk 
en Prinses Monique met een afvaardiging van 
AKG de Narrenpoel en een paar gardemeisjes op 
de dinsdagmiddag op bezoek bij zowel de jongste 
als de oudste inwoner van ’t Keujesgat.

Eerst werd een bezoek gebracht aan de jongste inwoner. 
In 2012 een jongen: Scott Balk. En nog wel de overburen 
van het Prinselijk bezoek. Scott is geboren op 3 februari 
2012. Natuurlijk werd bij Scott officieel de huisorde van 
AKG de Narrenpoel omgehangen. Voor de moeder was 
er een bos bloemen. De vader nam namens Scott tevens 
een wandbord in ontvangst. Na de koffie en muffins  met 
blauwe muisjes was het tijd om een bezoek aan de oudste 
inwoner te brengen.

De oudste en jongste van ‘t Keujesgat

Op naar de Pietershof  in ’t Keujesgat waar een bezoek 
werd gebracht aan Thé Visser, 89 jaar oud. Thé ontving de 
prinsenorde, een fruitmand en een bos bloemen. Er werd 
gezamenlijk een borrel en wat fris gedronken. Natuurlijk 
werden er verhalen van vroeger verteld en werd er 
vooruitgekeken op de verhuizing van Thé, want hij zou over 
een week verhuizen.
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Tter geleguheit van ut Vier en veertig jaor  
bestaon van Carnavalsclub De Narrenpoel  
 
Angere, 18 november 2012

Oorspronkelijke tietul: rood, rood en rood 
Buwerking dur:   FC Knudde 
Geblèrd dur:  FC Knudde en de club van  
   Trots op Keujesgat 
Mesiek dur:  de egte Huussense  
   pensurgellist Wilfried Jansen  
   mit dank aon Theet van Peet

“ONZE OPTOG”

Refrein 
Mooi, mooi en mooi da’s onze optog 
Groot is de stoet van onze wagens 
Wie je ok bun,of waij ok doet 
Alles lup mee ien de stoet 
Da du’ut Keuje bar goed

Koeplet 1 
’T is ruum vier en veertig jaor gelee 
Angere deed mit Carnaval niet mee 
Alleen ien Huusse haij de swaon 
En bove Angere scheen de maon 
Toen is de Narrepoel mar op ge staon 

Refrein 

Koeplet 2 
Ut liep wat struuf kus en ut bitje mat 
Tot ut de naam kreeg van Keujesgat 
Dank zij onze Narrepoel 
Werd Carnaval un dolle boel 
Ut keuje kreeg zien eige narresmoel 

Refrein

 
Koeplet 3 
De optog is de kroon op ollie werk 
Dan toon ut Keujesgat zich beresterk 
Ieder een wil die optog zien 
Verdrief de zurge en de pien 
De narrepoel krieg now daor vur een tien 

Refrein 2x

Reseptielied
Ja beste minse’, A.K.G. de Narrenpoel bestee 
44 jaor! Wà ’n end wah? Zo’n mijlpaol bring 
toch altied herinneringe’ naor bôve. Dan go’j 
nog es terug dinke’ aon die mooie carnavals-
jaore van weleer. Dan stao’j wèr es stil...

Dan stao’j wèr es stil, bij die geweldige saamheurigheid die 
d’r altied ien Angere’ bestee.

Dan stao’j wèr es stil bij al die jaore, dat de spanning  
tijdes de prijsuutreiking ien ut durpshuus te snije’ was. Mar 
ôk bij de sportiviteit as d’n andere ploeg toch wèr veur ow 
eindigde.

Dan stao’j wèr es stil, dà zoiets alleen mar kan bestaon, 
dankzij al die Angerse minse’, die zich altied al lang en 

breed veurdat ut  
carnaval losbars, 
druk make’ um alles 
goed te laote  
verlope’.

Dan stao’j ôk wèr es 
stil bij de minse, die 
zich ôk altied hebbe’ 
iengezet veur ’n  
geslaagd Angers  
carnaval, mar die  
helaos al nie mèr 
onder ons zien..

Wij, de LoatblØjers eiges, staon nog wel es stil, bij dien 
ene keer, da we op iedere hoek 
van d’n optoch applaus krege’. Toen wij met ’t onderwerp 
‘Angere vergries, Angere stee stil’ als living statues in d’n 
optoch verschene’. Zoiets make’ we nooit mèr mee!

Zo worre’ wij ieder jaor ôk altied wèr stil van die fantasti-
sche bouwplek van de Bijdehandjes.. (Wanneer gaon die 
nou es mè pensioen??)

Um ôk stil van te worre’, is van die ontiegelijk professio-
nele wages, die d’r altied wèr veur zurge’, dat ‘r toch ieder 
jaor wèr ’n hoop volk van buute hierhin kom.

En wa’ doch je van di schitterende carnavalsbuukske dan? 
Ieder jaor lig iedere Angerse hierveur plat op d’n buuk 
op de deurmat te wachte’! De LoatblØjers willen dan ôk 
via deze weg de redactie ’n groot compliment uutdeile’. 
Bedankt Mariska, Johan, Wim, Wilco en Frank!

Ja minse’ en dan nou de optoch van di jaor. Waormee zal 
iedereen veur de dag komme’…?

P.S: wit je waor ’t tegeswoordigs ôk altied bar stil is? Ien de 
St.Bavo kerk………..   ☺

De LoatblØjers

Ekkes stil staon...
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Nieuwe Raadsleden stellen zich voor... 

Op 11 februari 2012 had Bakkerij Milder uit Gendt zijn  
bakkerij weer ter beschikking gesteld zodat de prinsen uit 
de gemeente Lingewaard een taart konden bakken.  
Natuurlijk was ook Prins Geert van het Bloemenrijk en 
zijn Prinses Monique aanwezig. 

Aan wie de taart geschonken zou  
worden was uiteraard het best  
bewaarde geheim van die dag. Na 
hard werken, maar na vooral veel 
gezelligheid, lol en plezier was de  
taart klaar en werd duidelijk voor wie 
de taart bedoeld was. De taart 
was versierd met een deur, een 
dweil en wat muziekinstrument-
en en confetti. Dat kon maar 
1 ding betekenen: de Deur-

dweilers. Maar hoe krijg je zo ’n grote ploeg op 1 moment op 
die middag bij elkaar? Natuurlijk zaten er wat mensen in het 
complot van de Deurdweilers: Tom Smits. Hij had op slinkse 
wijze de ploeg wijsgemaakt dat de krant zou komen die mid-
dag voor een foto met het oog op de Dol Dwaze Deurdwei-
lers Dag die binnenkort zou plaatsvinden. Zelfs Henk Sluiter 
kwam dit gebeuren voor de Deurdweilers op de gevoelige 
plaat leggen. Dus zo gebeurde het dat de hele ploeg op de 
bewuste zaterdagmiddag op het juiste tijdstip bij elkaar kwam 
in Angeren. 

Natuurlijk was er niemand van wat voor krant dan ook te 
bekennen, maar wel Prins Geert van het Bloemenrijk met 
zijn Prinses Monique en een delegatie van AKG de Narrenpoel. De  
verrassing was groot en niet meer dan op zijn plaats bij deze ploeg  
feestvierders. Uiteraard werd de taart aangesneden door voorzitter Youri. 
Het was die dag nog heel lang erg gezellig!!!

Prinselijke taarten

Ik ben Rik Hoedemaker, 
21 jaar en sinds november 
raadslid bij A.K.G. “De 
Narrenpoel”. Nadat ik  
eigenlijk al een jaar had 
toegezegd om ook bij de 

raad van elf  te komen, kwam het 
er afgelopen november dan  
eindelijk van. Op de openings-
avond werd ik samen met Lennard  
geïnstalleerd als raadslid van 
A.K.G. “De Narrenpoel”. Voor-
heen deed ik links en rechts al wat 
werk achter de schermen, maar 
nu hoorde ik er dan echt bij. Het 
A.K.G. blijkt een leuk en hecht 
gezelschap. Dat was zeker al te 
merken tijdens het jubileumfeest 
wegens het 44 jarig bestaan van 
onze vereniging. Dat was echt een 
gezellig feest! Daarom wil ik ook 
via deze weg de organisatie van 
dit jubileumfeest heel erg bedan-
ken! Zeer goed geregeld allemaal! 
Maar…dit is echter pas het begin 
van het seizoen. Er staan nog 
tal van leuke gelegenheden in 
de agenda. Wat dacht je van de 

pronkzitting, de sleuteloverdracht 
en natuurlijk niet te vergeten de 
dolle dagen samen met alle  
Angerense carnavallisten in ons 
eigen Keujesgat. Uiteindelijk sluiten 
we het seizoen dan af, tijdens de 
‘afterparty’ op dinsdagavond in het 
kulturhus. Dan word het een tijdje 
rustig, althans in november komt er 
natuurlijk tijdens de openings- c.q. 
prinsenavond een nieuwe prins en 
prinses! Maar voordat het zover 
is, gaan we er eerst een prachtig 
seizoen van maken samen met ons 
huidige prinsenpaar: Prins Geert 
van het Bloemenrijk en Prinses 
Monique. Ik heb er zin in!

Ik hoop jullie allemaal te zien  
tijdens een van deze dagen.
Dat het maar een mooie carnaval 
mag worden!

3 maal Alaaf  voor het Keujesgat!

Rik Hoedemaker.

Efkes voorstellen: ik ben 
Lennard Wezendonk.
Van kleins af  aan 
ben ik opgegroeid 
met de mooiste op-
tocht hier in Angeren.                                                           

Altijd barre schik gehad. 
Na 2 jaar als helper van de  
@pestaartjes toch de stap naar de 
raad gemaakt. Natuurlijk blijf  ik 
ook nog lid van de @pestaartjes 
om zo de jeugdraad te ondersteu-
nen. Het is mooi om dit jubile-
umjaar als raadslid mee te mogen 
maken en hoop er met veel plezier 
nog vele jaren aan vast te plakken.

Alaaf   Alaaf  Alaaf

Lennard Wezendonk
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ANGEREN – Dit jaar zijn de Bijdehandjes 
voor de vijfde keer van de partij als loop-
groep bij de mooiste optocht uit de  
Betuwe. Natuurlijk schrijven we dan ook 
weer graag voor het ‘t Keuje, het Angerse 
Carnavalsblad van A.K.G. de Narrenpoel. 

Gefeliciteerd met het 44 jarige jubileum! 
Voordat we in de pen kruipen, willen we eerst A.K.G. 
de Narrenpoel van harte feliciteren met het 44 jarige 
bestaan! Alle mensen die hierbij betrokken zijn geweest 
of  nog zijn: heel erg bedankt voor jullie inzet! Dankzij 
jullie kunnen we jaarlijks van een heerlijke carnaval in 
Angeren genieten.

De lat lag hoog vorig jaar 
Vorig jaar lag de lat hoog. Maar vooral omdat we als 
carnavalsploeg hem zelf  daar hadden gelegd. Waarom? 
We wilden graag de wisselbeker voor loopgroepen  
winnen. En was dat wel haalbaar als jonge carnaval-
sploeg? Het duurde dan ook een aantal vergaderingen 
en hoofdbrekens om tot het onderwerp te komen. 

Wej hoalen alles uut de kas 
We hebben uiteindelijk de koppeling gezocht  
tussen de prins en dat we er alles aan hadden gedaan 
om goed voor de dag te komen: “wej hoalen alles uut 
de kas”. Met een levensgrote gieter die confetti blies, 
een bloemenkas, tuinmannen en bloemendames gingen 
we vol goede moed naar de optocht op 19 februari 
2012. Met een jarig bijdehandje, Arno Euwes in ons 
midden. 

De Bijdehandjes go abroad

De wisselbeker 
De zenuwen gierden door onze keel met de prijsuitreik-
ing. Wat vonden de juryleden van onze bijdrage aan de 
optocht? Nadat we nog niet genoemd waren en de  
Laotbleujers als tweede eindigden, konden we het niet 
bevatten: “Het was gelukt!” Jippie!! De tranen vloeiden 
ook rijkelijk van blijdschap. Wat een sensatie! Er werd 
flink gevierd die dag en dat we het op ons tandvlees  
hadden gedaan bleek uit een flink aantal zieke  
Bijdehandjes die volgden in de week na carnaval.

Optocht 2013 
Voor de optocht van 2013 zijn we het verderop gaan 
zoeken. In december 2012 zijn we begonnen en na 
slechts één vergadering was het thema bedacht. We zijn 
steeds meer op elkaar ingespeeld en gaan weer lekker 
genieten van het bouwen en het gezellige samenzijn  
komende periode. 

We wensen alle carnavallisten uit ’t Keujesgat weer een 
geweldige carnaval en mooie optocht toe. 

Wêj zien d’r in 2013 in elk geval wêr bij!            

               Groetjes!  
      De Bijdehandjes

De Feestneuzen in Beeld
In het jubileumjaar van de Narrenpoel zijn ook de  
Feestneuzen weer van de partij! Wij maken ons als groep op 
voor alweer onze 28ste optocht.   
Ooit begonnen we met een kleine loopgroep, deze groep werd  
groter en groter tot we uiteindelijk overgingen naar de wagens. 

We hebben mooie wagens gebouwd, we hebben veel schik  
gehad en de groep bleef  maar groeien. Dit jaar gaan we echter terug 
naar de basis.. Met een kleinere groep dan dat we tegenwoordig gewend 
zijn, gaan we weer meedoen als Loopgroep. We blijven dus in beeld! 

Vorig jaar was het voor ons, zoals iedereen weet een vreemde optocht. 
De schrik zat er behoorlijk in toen Johan enkele uren voor de start van 
de optocht van de wagen viel... Maar wat was het fijn te merken dat 
iedereen in het dorp meeleeft op zo´n moment. Vanaf  deze plek willen 
we, namens de familie van Gelder, iedereen bedanken voor de steun en 
lieve berichten die wij vorig jaar hebben mogen ontvangen. 

 
De Feestneuzen

Lets net veur kerst was ik ien ut 
Durpshuus, kum die van mien laoter ôk 
ien ut Durpshuus en die lûp om zich 
hin te kieken. Vrûg Wilma (wit je wel 
van Larsje van Onna) aon die van mien: 
“Zoek je wat?”. Zei die van mien: “Ik 
zoek het toilet!”. Toen zei Wilma: “Die 
zit verstopt!”. Die van mien geliek: “Oh, 
dat geeft niks, zoek ik wel even verder!”. 

De Zandhaos
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Uitslag Keujesgatse 
 Optocht 2012
 
Paren:         
5de prijs P5 De Muppets   Recessie     460,5 
4de prijs P3 Angers wife   Weij trekke de A15 deur   464 
3de prijs P4 Bets en Minetta  5 jaar oktoberfeesten    479 
2de prijs P2 Ben en Marian   Wij verdelen het onder de armen  498,5 
1ste prijs P1 Pap en Pudding  Bekiek ’t eens van de andere kant  504

Jeugdgroepen:         
1ste prijs L1 Het Buitengebied  Computerfreaks    416

Loopgroepen:         
9de prijs L10 De Gebroeders Nus  Wij motte zitte    405,5 
8ste prijs L8 De Nachtbraekers  Groene stroom    438,5 
7de prijs L2 De Swansen   Deze mollen graven vast de tunnel  
       voor de A15     447 
6de prijs L7 De Buurtzuupers  Het eind van de wereld op 21-12-2012 451 
5de prijs L4 TOK    Mins erger ow niet    461,5 
4de prijs L6 Nije Lichting   Wordfeud     469,5 
3de prijs L5 De Knoestenbraojers Gauw, gauw de pauw roept ons nou 476,5 
2de prijs L9 De loatblØjers  Flexibel Gemeentehuus   484 
1ste prijs L3 Bij de handjes   Wej haolen alles uut de kast   509

 
 
Wagens:         
6de prijs W5 Ma Flodder   Discotheek terug in Lingewaard  458,5 
5de prijs W2 De Nachuule   Social media     465,5 
4de prijs W6 De Snirikets   66 jaar Suske en Wiske   470,5 
3de prijs W4 De Feestneuzen   Van de Euro terug naar de middel 
       eeuwse Florijn    478 
2de prijs W1 Struukduukers  Kuifje en het mysterie van de  
       verdwenen keujes    483,5 
1ste prijs W3 Buutegewoon   Vroeger wa-j op Angeren zo trots  
       as un pauw     552,5

Aanvullende prijzen:

 
Wisselbeker Wagens:     W.3.  Buutegewoon 

Wisselbeker Loopgroepen:    L.3.   De Bijdehandjes 

Aanmoedigingsprijs:     L.1.  Het Buitengebied   

Prinsenprijs:      L.3.  De Bijdehandjes     

F.C. Knuddeprijs:      W.3.  Buutegewoon  
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Zondag 3 februari 2013
 Jeugdpronkzitting aanvang 14.00 uur 
  Carnavalsmiddag met een spetterende 

show van Jumbo entertainment

Vrijdag 8 februari 2013
Jeugdsleuteloverdracht aanvang 16.00 uur

Sleuteloverdracht aan alle jeugdprinsen van de  
gemeente Lingewaard door burgemeester  

De Vreeze in het Dorpshuis te Angeren

Zondag 10 februari 2013
Keujesgatse optocht aanvang 13.30 uur

Start van de Keujesgatse optocht vanaf  het  
kermisterrein, na de optocht is de

prijsuitreiking in het Dorpshuis waarna  
groot optochtfeest

Dinsdag 12 februari 2013
Kinderdisco aanvang 14.00 uur

Spetterende disco muziek in het Dorpshuis

Jeugdcarnaval

Prinses:      Esmay de Dancing Queen  
        met hofdames Menke en Anna
 
Raad van 11:
Peter Vermaas, Kim Vermaas, Bram Alofs, 
Thom Alofs, Romy Eeuwes, Bas Thomassen,  
Anne Thomassen en Jason Hagen

Jeugdraad van 11

@pestaartjes
Beste narren en narinnen, jongens en meisjes.

Het seizoen is weer volop aan de gang,dus 
dat wordt dit jaar weer een dolle pret. Ook 
omdat dit een heel bijzonder seizoen is voor 
ons, waarin een aantal dingen centraal staan. 

En wel het 33 jarig jubileum van de @pestaartjes en 
het 44 jarig jubileum van A.K.G. de Narrenpoel. Hiep 
hiep hoera!!! En natuurlijk 3 maal alaaf!!! Dit zijn dus 
weer extra redenen om er een groot feest van te  
maken.

Ook hebben wij dit jaar de jeugdsleuteloverdracht 
in Angeren, dus dat wordt met alle andere jeugdige 
verenigingen een groot feest, waarin we gaan genieten 
van verschillende optredens en stukjes die worden 
verzorgd. Onze gardes zullen dan weer het beste van 
het beste laten zien, dus dames wij kunnen al bijna niet 
wachten jullie te zien spetteren op dat podium met  
jullie prachtige outfits. Ook is dit jaar het laatste  
seizoen voor onze jeugdprinses Esmay en haar hof- 
dames. Wij wensen jullie en de raad van 11 daarom 
heel veel plezier en bedanken jullie voor de mooie 
seizoenen die we hebben gehad.

Onze fantastische jeugdpronk op zondag 3 februari 
begint om 14:00 uur en zal weer een knallend feest zijn 
met optredens van de jeugdgardes en een supershow 
van Jumbo entertainment. De optocht der optochten 
op 10 februari zal ook weer de geschiedenis in gaan 
als een van de mooiste in onze gemeente Lingewaard 
waarbij wij met onze jeugdwagen ook weer  
aanwezig zullen zijn. De kindermiddag vol muziek en 
dans onder begeleiding van Maarten Polman op  
12 februari zal ook weer een knalfeest worden, dus 
jongens en meisjes kom naar het dorpshuis om te 
genieten van alle spektakels de komende tijd.

Wij de @pestaartjes wensen iedereen een super  
carnaval toe. Alaaf!!!!!

 
 
 Driemaal Alaaf, 

De @pestaartjes
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Jubileum 44 jaar
Angeren, zondag 18 novem-
ber 2012. Eindelijk was het 
zover. Al maanden werd er 
over deze dag gepraat,  
gebrainstormd, vergaderd 
en overlegd. Na veel praten, 

brainstormen, vergaderen en overleg-
gen werd een jubileumcommissie in 
het leven geroepen; deze bestond uit 
Herman Claassen, Hans Puntman, 
Joop Meijer en Jan Knipping. In  
samenwerking met het bestuur van 
AKG de Narrenpoel werden de  
lijnen uitgezet en dit resulteerde in een 
datum en een programma.  
Op 18 november 2012 zou AKG de  
Narrenpoel haar 44 jarig bestaan  
vieren. Toen de datum eenmaal  
bekend was, kon er verder overlegd 
worden met diverse partijen. Aan één 
feestdag gaan immers ontzettend veel 
overlegmomenten en afspraken vooraf. 
Op 18 november 2012 zouden alle 
afzonderlijke onderdelen tot 1 geheel 
moeten komen. Is dat gelukt? Dacht 
het wel.

Op deze zondag was het al vroeg een 
drukte van belang in het Dorpshuis. 
Vroeg? Ja vroeg: om 10 uur was het al 
erg bedrijvig in het dorpshuis.  
Natuurlijk waren Antoon en Dionza 
met hun personeel al druk in de weer. 
Het bestuur van AKG de Narrenpoel 
was aan het kijken of  nu echt alles 
was geregeld. Frank Polman was de 
muziekinstallatie gereed aan het ma-
ken. Henk Sluiter zou de hele dag op 
foto vastleggen. En de meiden van 
The Stars, compleet met de equipe 
dames die haren, make-up en kleding 
verzorgen, waren aanwezig. Zij zouden 
om half  12 hun nieuwe gardepakken 
presenteren aan alle aanwezigen. Het 
startschot voor de jubileumviering die 
dag. Een spannend moment. 

De nieuwe gardepakken zijn ontwor-
pen door de trainsters van The Stars: 
Laura, Milou en Vivian. Uiteraard in 
de kleuren van AKG de Narrenpoel 
en volledig gemaakt door Dinie van 
Gelder. Dat was spannend genoeg: 
46 gardepakken geheel met de hand 
gemaakt en de laatste was 17 novem-
ber klaar. Bovendien waren slechts 

enkele pakken gepast. Zou het allemaal 
wel goed zitten? Bijna wel, maar bij 
één zat een stukje stof  niet vast. Dus 
Dinie moest snel naar huis en kroop 
ook die bewuste zondag weer achter 
de naaimachine. Inmiddels begon de 
rest in het dorpshuis wel zenuwachtig 
te worden, want het was bijna half  12. 
En het sein dat de garde klaar stond 
achter het gordijn, was nog steeds niet 
gegeven. Maar Dinie had het gardepak 
op tijd gerepareerd en snel werd dit 
aangedaan. De hele garde kon zich op-
stellen op het podium achter het geslo-
ten gordijn. Alle aanwezigen werden 
voorzien van een glaasje alcoholvrije 
champagne en toen ging het gordijn 
open. Een mooi moment om een jubi-
leum mee te beginnen. Het glas werd 
geheven op 44 jaar AKG de Narren-
poel (het toeval wil, dat er die dag ook 
44 gardemeisjes op het podium ston-
den!). Uiteraard werd Dinie van Gel-
der met een grote bos bloemen in de 
schijnwerpers gezet en bedankt voor 
de door haar uitzonderlijk verrichte 
diensten. Tevens werden Fleur Herm-
sen, Xandrine Zuidema en Laura van 
Gelder op een bloemetje getrakteerd. 
Fleur en Xandrine omdat zij reeds 11 
jaar dansen bij The Stars. Laura omdat 
zij dit seizoen 22 jaar danst bij The 
Stars en bovendien 11 jaar trainster is.

Inmiddels waren de kroketten bruin 
gebakken, dus het was tijd om aan de 
brunch te beginnen. Voor de brunch 
waren alle leden van AKG de  
Narrenpoel en The Stars uitgenodigd, 
alsmede de Jeugdprinses en haar hof-
dames, medewerkers, leden voor het 

leven en degenen die zich deze dag 
mede verdienstelijk maakten.  
Uiteraard ontbraken ook de diverse 
partners niet. De brunch begon met 
een broodje kroket en werd voortgezet 
door een uitgebreid broodbuffet.  
Tijdens de brunch werden twee leden 
van AKG de Narrenpoel gehuldigd: 
Wim Huisman en Joop Meijer.  

Joop Meijer, voormalig Prins Joop 
uut de Smidse, is reeds 33 jaar lid van 
AKG de Narrenpoel; hij werd hier-
voor uiteraard in het zonnetje gezet. 
En dan Wim Huisman. Man van AKG 
de Narrenpoel van het eerste uur. De 
eerste prins van de vereniging: Prins 
Willem d’n Erste. Dat betekent dus 
44 jaar lidmaatschap van de vereni-
ging. En nu nog doet hij veel voor de 
vereniging; hij vervult de functie van 
secretaris en maakt deel uit van de 
redactie van ’t Keuje. Hier hoorde een 
bijzonder kado bij. En een bijzonder 
kado kreeg Wim: een beeld van Wim 
als raadslid. 

Maar een jubileumviering is natuurlijk 
niet compleet zonder een jubileumon-
derscheiding. Deze onderscheiding 
is ontworpen door onze eigen Prins 
Geert van het Bloemenrijk en past 
helemaal bij Angeren en het Keu-
jesgat. Tijdens de brunch werd deze 
onderscheiding aan iedereen uitgereikt. 
De meiden van The Stars kregen een 
speldje met dezelfde afbeelding op 
hun trainingsjas opgespeld, want met 
een onderscheiding om kunnen ze 
natuurlijk niet dansen. Na nog wat 
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Jubileum 44 jaar - vervolg
bakjes koffie en thee en wat gebabbeld 
te hebben, begon de klok zich richting 
2 uur te bewegen. Oftewel: alles in 
gereedheid brengen voor de receptie.

De bühne stond reeds op het podium, 
de verder benodigde tafels en stoelen 
werden snel klaargezet. De rest van de 
theaterzaal was reeds klaar. De leden 
van AKG de Narrenpoel konden op 
het podium plaatsnemen. De dames 
van de muntenverkoop (Antoinette 
Puntman, Diria Evers en Jessica Schol-
ten) werden geïnstrueerd en zij namen 
hun plek in. De meiden van The Dan-
cing Stars waren reeds geïnformeerd 
en ook zij namen hun plaatsen in. Zij 
zouden die middag zorgen dat alle 
gasten netjes werden ontvangen, dat er 
uitgelegd werd hoe de ontvangst zou 
plaatsvinden, waar de garderobe was, 
ze vulden de gastenkaartjes in en zorg-
den dat deze bij de spreekstalmeester 
kwamen, ze gaven munten uit voor 
een drankje namens de vereniging en 
brachten de gasten (behalve de car-
navalsverenigingen) naar het podium. 
Hans Driessen, voormalig Prins Hans 
de Tekenaor en voormalig President 
van de vereniging, zou deze middag 
als spreekstalmeester fungeren en ook 
hij nam zijn plaats in de zaal in. En tot 
slot nam ook de ceremoniemeester 
Hans Puntman zijn plaats in; hij zou 
alle carnavalsverenigingen naar binnen 

begeleiden en zorgen dat alle gasten 
in de goede volgorde naar binnen 
gebracht zouden worden door enkele 
meiden van The Dancing Stars. Nog 
even snel wat afspraken maken met de 
spreekstalmeester en de receptie kon 
beginnen. Het was net krap 2 uur  
geweest of  de eerste verenigingen 
kwamen al binnen. De receptie verliep 
geweldig. Alle carnavalsverenigingen 
uit de gemeente Lingewaard hebben 
onze receptie bezocht. Geweldig! Aan 
het einde van de receptie kwam zelfs 
een grote delegatie van de Oude Rak-
kers uit Sancta Maria te Huissen ons 
bezoeken. Prachtig toch. Tot grote 
hilariteit kwam Prins Hans uut Borden 
van CV de Riensplitsers met een  
hilarisch kado aanzetten: een caviakooi 
inclusief  bewoner. Na afloop van de 
dag werd er gevochten om het beestje 
en inmiddels heeft hij een mooi huis 
gevonden en een nieuwe naam gekre-
gen!

Niet alleen de carnavalsverenigingen 
uit onze eigen gemeente kwamen op 
de receptie, ook diverse verenigingen 
van buiten onze gemeente kwamen 
ons feliciteren. Maar het draaide tij-
dens de receptie natuurlijk niet alleen 
om carnavalsverenigingen, ook de 
bouwploegen waren hiervoor uitgeno-
digd, alsmede de overige verenigingen 
binnen Angeren. En wat is het dan ge-
weldig als je na afloop van de receptie 
kunt constateren dat zo goed als alle 
bouwgroepen met een afvaardiging 
naar de receptie zijn gekomen. En niet 
alleen de bouwgroepen, maar ook de 
sport-, muziek- en overige verenigin-
gen uit Angeren waren geweldig verte-
genwoordigd. En dan niet te vergeten 

een aantal voormalige Prinsen, zoals 
bijvoorbeeld Allard Thijssen. Maar 
ook voormalig burgemeester Berga-
min kwam naar de receptie. Hij werd 
samen met zijn echtgenote door de 
spreekstalmeester als “Hent en Miet” 
naar voren geroepen (zie jubileum-
boekje Keuje.) En wat te denken van 
voormalig Prinses Rebecca? Tijdens de 
optocht verzorgt zij de stuumpkes mè 
slemp op de raadswagen. Zij kwam de 
vereniging feliciteren en had als kado 
een schaal net gebakken stuumpkes 
meegenomen. Dat zijn van die mooie 

verrassingen. Natuurlijk kwamen ook 
de Deurdweilers binnendweilen op de 
receptie en speelden een paar deuntjes. 
De stemming zat er gelijk in. Het is 
immers geen feest als de Deurdweilers 
niet zijn geweest. Tot slot kwam FC 
Knudde samen met Tok binnenzet-
ten. Die heren en dames verrassen 
altijd weer. Wat een geweldige groep 
mensen. En dan gezamenlijk afsluiten 
met de Deurdweilers. Missie geslaagd. 
Want wat kun je vooraf  verwachten 
van een receptie? Iedereen zal daar zijn 
eigen idee bij gehad hebben. De één 
zegt “saai”, de ander “ach, schik moj 
eiges make’” en weer een ander vindt 
alles prima. Na afloop van de receptie 
zal iedereen hier een goed gevoel aan 
over gehouden hebben. De opkomst 
was geweldig en de sfeer was buiten-
gewoon. 
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Maar ook aan de receptie kwam 
een einde. De medewerkers van het 
Dorpshuis hadden de regie strak in 
handen en dirigeerden het gezelschap 
dat uiteindelijk overbleef  naar de  
Boerenhoek waar het buffet zou 
plaatsvinden. Speciaal voor deze ge-
legenheid hebben John en Annemiek 
Peters een uitstekend buffet verzorgd. 
Het was nog lange tijd gezellig in het 
Dorpshuis. Prins Geert bedankte alle 
aanwezige dames nog met een roos en 
toen kwam er uiteindelijk een einde 
aan deze dag. Een mooie dag. 

Hierbij willen wij iedereen die de  
receptie bezocht heeft, bedanken. We 
zijn overweldigd door de vele  
felicitaties, kado’s en giften. Dit  
hadden wij niet verwacht.

Uiteraard hebben we deze dag  
ontzettend veel hulp en ondersteuning 
gehad. Het is moeilijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken, omdat het 
erg vervelend is als je hierbij iemand 
vergeet. Dat doen we dus maar niet. 
We sluiten dan ook af  door iedereen 
te bedanken die op wat voor wijze een 
bijdrage heeft geleverd aan deze dag. 
De personen in kwestie weten wel wie 
we nu bedoelen. 

Lieve mensen: dank jullie wel!
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11 Jaor Buutegewoon
Nao ´n flitsende start 
bi-j de loopgroepe, mit 
protest tege de flits-poale, 
hebbe we geliek beslote´ 
nie´ mėr te goan douwûh, 
dus zien wi-j ´n kar mit 

´n trekker d’r veur goan bouwe´. 
´t rookverbod wier dûr ons vûr 
gek verkloard. Toen ût rookverbod 
toch wier deurgezet ien de horeca, 
zien wi-j ´t joar daornao mar as 
de brandweer gegaon um de leste 
sigaore´ uut te blusse. En umda´ 
er ien Angere´ toch hier en daor 
stiekum gerok wier, en wi-j dus 
veul brandjes moste blusse, (ok 
binnebrandjes) ware wi-j noa d’n 
optoch mit zien alle’ uutgeblus. 

Da was mooi mar ‘t wier ok saai, 
zonder rokers en vuur ien de 
horeca das niks, dus wi-j ut fornuus 
op de kar, un mooi vuurreke stoke’ 
en wokke mit zien alle.

Ien 2007 hebbe’ we de hellum wer 
op de kop gezet, hesjes oan, want 
de A15 mos deurgetrokke’ worde’. 
Dwars deur Angere’. Alles moes’ 
plat. 

Mar toen nao un joar die A15 nog 
nie’ deurgetrokke’ wier, was d’r ien 
ût dûrp plek zat vûr ni-je huus. Die 
he’w eiges mar gebouwd, want a-j 
op Harrie mot wachte’… En die 
huuskes he’w geliek un bitje kleur 
gegeve’. 

Mooie huuskes van Lego, t liek 
heel wat, mar ût was teveul van 
ût goeie, we kwame’ ien un diepe 
crisis terech’. Gelukkig ston op 
da’ ogenblik Prins de Fuscalist 
op om ons wer un bietje ien 
balans te brenge’. Mar wa dink je, 
met pien en moeite dûr de crisis 
gekomme’, begin die Harrie met 
zien hele declaratiecircus onze 
gemeeschapscente’ te verknooie’. 
Hebbe’ we ‘t joar d’r op as vikinge’ 
motte knokke’ um ‘t wer un bietje 

trûg te kriege’ ien ons dûrpke. Mar 
ût hėt niks gebroch’. 

‘t Kermisplein lei dûr nog steeds 
verlope en verloate bi-j. Doar ku-j 
gin kerremis op viere’. Angerese 
kerremis ien de zut, ien plaots van 
ien ût dreaj-meuleke. 

Mar carnaval viere’, da pakke ze 
ons nie af, da goan wi-j now vûr de 
11de keer viere mit Buutegewoon. 
Wi-j wille ollie dan ok bi-j deze un 
buutegewone carnaval toewensen. 

Veul schik. 

Buutegewoon

De Zandhoas
Zit ik lets helemaol veurien de 
bus, zitte’ er achter mien twee 
van die ouwe vrouwkes. Ze zitte’ 
un bitje te praote’ mor die ene 
zei tegen de andere: “Ik kan ow 
slecht verstaon,  ik heur sinds 
vanmorge’ toch zo slech’!”. 
“Oh”, zei da’ andere vrouwke 
“Laot mien dan es ekkes kieke’”. 
Ze kiek ien ut oor en zeg: “Ver-
rek gij het un zetpil ien ut oor 
zitte’”. Ech’ waor zei da andere 

vrouwke, 
dan wit ik 
ôk waor 
ik mien 
geheurap-
paraot 
gelaoten 
he’!!
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Ingang bij Gijba Autolease
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Bouwersbal 2012
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Programma
Dolle Dagen 2013

Zaterdag 9 februari
Aanvang 11.11 uur:

Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de  
gemeente Lingewaard door burgemeester De Vreeze 

in het Dorpshuis te Angeren 
Tevens wordt hier de Orde  van de Vlinder uitgereikt

Aanvang 20.11 uur:
Groot gekostumeerd Bouwersbal in het Dorpshuis

Met muziek van Wim Polman en  
Drive Inn Show Power Wave

Zondag 10 februari
KEUJESGATSE OPTOCHT

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

Maandag 11 februari
Fruhsjoppen 

A.K.G. de Narrenpoel gaat met de Deurdweilers mee 
fruhsjoppen in Duitsland

Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis!

Dinsdag 12 februari 
14.30 uur tot 16.30 uur:
Bezoek van zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Geert van het Bloemenrijk en Prinses Monique aan 
de jongste en oudste inwoner van ‘t Keujesgat. 

Aanvang 20.11 uur:
Afsluiting van het seizoen 2012/2013 met een gezellige 
afterparty in het Dorpshuis met muziek van Wim Polman.
Klokslag 00.00 uur gaan de steken af en wordt afgesloten 
met haringhappen.

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

Prebiere’ gillie ôw eige’ hier allemaol aon te houwe’
    
     De Optoch’ commissie       

Colofon

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

Wim Huisman
Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman

Di` buukske is gedruk’ dûr Inktvis Media 
uut Huusse.

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

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

Woord van dank

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

A.K.G. de 
Narrenpoel 
bedankt alle 
adverteerders!
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Pronkzitting 2013
DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968
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