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Beste mensen uit ’t Keujes-
gat en omstreken,

Voor de eerste keer als 
voorzitter ‘t Keuje inlei-
den, dat is nieuw voor mij. 

Hoe doe je dat? Je kunt daar wat 
boekjes op naslaan en dan krijg je 
zo’n standaardverhaal: een voorzit-
ter moet eerst terugkijken op het 
vorige seizoen, vervolgens naar 
het heden en mensen bedanken 
om tenslotte vooruit te kijken en 
verwachtingen uit te spreken. Dan 
komt er een verhaal uit van: het 
was mooi, het is mooi (bedankt 
daarvoor) en het zal ook weer mooi 
worden… Ik weet niet of  ik me aan 
die regels ga houden, dat zal de tijd 
uit moeten wijzen.

Erelid Rook Overweel, dat is toch 
de eerste waar mijn, nee beter 
gezegd, onze dank naar toe gaat. 
Wat heeft die man de afgelopen 
16 jaren het AKG de Narrenpoel 
goed geleid. (Ja, ja, het terugkijken 
en bedanken heb ik al in de grip.) 
Aan mij nou de taak om dat met 
hetzelfde elan de komende jaren te 
realiseren.

Angeren Alaaf!
Vorig seizoen hebben we een ge-
weldig mooi jubileum beleefd. De 
receptie was zeer goed bezocht en 
op de overvolle pronkzitting heb-
ben we een aantal oudgedienden 
mogen begroeten. Wat een fantasti-
sche optredens! 

Het huidig seizoen is ook al weer 
een paar maanden oud. Het sei-
zoen is begonnen met het afscheid 
nemen van Geert en Monique, die 
onze vereniging drie jaar lang op 
een geweldige wijze hebben ver-
tegenwoordigd. Ons nieuwe prin-
senpaar, Prins Ronald de Muzikant 
en prinses Debby, wens ik heel veel 
plezier de komende jaren en ik ben 
er van overtuigd dat ze zich er met 
verve ‘durhin slaon‘.

Ik feliciteer de meiden van The 
Stars met hun 44-jarig jubileum. 
Een hele prestatie om zo lang 
met zoveel inzet bezig te zijn met 
garde- en showdansen en dan ook 
nog van een zodanige kwaliteit dat 
meegedraaid wordt op het hoogste 
Nederlandse niveau. Ook is een 
bedankje op zijn plaats voor ieder-
een die dit met en voor de meiden 
mogelijk hebben gemaakt: bij deze!

Ik hoop dat we er met z’n allen 
een geweldig seizoen van maken 
en dat we veel plezier gaan beleven 
aan het carnaval in ‘t Keujesgat. 
Ik hoop velen van jullie tegen te 
komen op onze avonden en in de 
optocht, want daar doen we het als 
vereniging voor.

Driemaal Alaaf

Johan Wagener, 
Voorzitter A.K.G. de 

Narrenpoel

Beste karnavalisten uut het Keujesgat.

 Nadat ik het vroegtijdig had aangegeven 
dat ik zou stoppen als voorzitter, heb ik op 
26 april 2013 tijdens de jaarvergadering de 

voorzittershamer overgedragen aan mijn opvolger 
Johan Wagener. Het waren voor mij prachtige jaren, 
met vele hoogtepunten, maar helaas ook dieptepun-
ten.

Nadat ik de hamer had overgedragen, werd het toch 
nog even een moeilijk moment voor mij. Maar na 
de vele lovende woorden en bedankjes, een prachtig 
boeket bloemen en een mooie cadeaubon als blijk 
van waardering hebben we later op de avond nog 
gezellig wat gedronken.

Ik wil van deze gelegenheid meteen gebruik ma-
ken om het oude Prinsenpaar Prins Geert van het 
Bloemenrijk en Prinses Monique heel hartelijk te 
bedanken voor hun geweldige inzet de afgelopen 3 
jaar. Jullie waren klasse. Inmiddels hebben we op 17 
november 2013 alweer een nieuw Prinsenpaar gekre-
gen en ik wens hen ook een fantastische regeerperi-
ode toe.

Afscheid
Tijdens de avond werd ik ge-
vraagd even op het podium te 
komen. Ik wist niet wat er ging 
gebeuren. De voorzitter nam 
het woord en na enkele ogen-
blikken werd ik tot mijn grote 
verrassing benoemd tot erelid 
van A.K.G. de Narrenpoel, wat 
voor mij als een hele eer voelde. 
Ik wil hiervoor dan ook de hele 
vereniging heel hartelijk bedan-
ken.

Ik wil eindigen met onze nieuwe voorzitter heel veel 
geluk en wijsheid te wensen. Johan, ik hoop dat jij 
hetzelfde vertrouwen en medewerking mag genieten 
als ik al die jaren heb gehad en dan houd jij het ook 
wel 16 jaar vol.

Nogmaals iedereen hartelijk dankend, eindig ik met 
een driemaal alaaf.
 
Erelid,    

Rook Overweel 
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Beste Narren en Narrinnen!

Alweer een nieuwe editie van het mooiste 
blad van Lingewaard: ’t Keuje. ’t Keuje is een 
blad waarin, je heerlijk onderuit zittend, kunt 
wegdromen over het carnaval in ’t Keujesgat. 

Waarmee je mooie herinneringen kunt ophalen aan 
het afgelopen carnavalsseizoen en waarin weer mooie 
verhalen en niet te vergeten, de mooie foto’s staan van 
de afgelopen jaren. 

En dit allemaal mogelijk gemaakt door een klein team 
achter de schermen die hiervoor eigenlijk te weinig in 
het zonnetje wordt gezet. Het is zo gewoon, want we 
gaan er eigenlijk al vanuit dat we elk jaar zo’n mooi 
blad krijgen. Dat is dan ook elk jaar weer zo, maar het 
moet wel gerealiseerd worden, vandaar dat ik met deze 
woorden wil beginnen: REDACTIE BEDANKT!!!!!!

Een nieuw Keuje betekent ook weer dat we bijna 
aan de dolle dagen gaan beginnen. Als deze dagen 
net als vorig seizoen een groot feest gaan worden, 
heb ik liever dat ze vandaag beginnen dan morgen. 
Want wat hebben we afgelopen jaar genoten met 
zijn allen. Dat het dit jaar wederom een feest gaat 
worden, kan eigenlijk niet missen als ik kijk naar de 
fantastische start die we dit jaar al hebben gehad met 
het Prinsenbal als openingsavond. Een Prinsenbal 
waarin het huidige prinsenpaar bekend werd gemaakt 
en onze dansgardes hun nieuwe dansen weer hebben 
laten zien. Elke keer weer verbazen die meiden mij  
met wat ze allemaal in petto hebben. De uitstapjes 
die we als vereniging hebben gemaakt naar Haalderen 
en Doornenburg waren ook erg gezellig. En niet te 
vergeten de jaarlijkse pronkzitting.

Helaas was het dit jaar niet alleen maar Hosanna. We 
hebben dit jaar om verschillende redenen afscheid 
moeten nemen van een aantal leden. 
- Jan Kuster heeft om medische redenen een stapje 
terug moeten zetten en dit betreur ik ten zeerste. Wij 
wensen hem en zijn naasten het allerbeste toe in de 
toekomst en willen Jan bedanken voor zijn tomeloze 

inzet gedurende alle jaren dat hij 
lid was van onze vereniging. Niets 
was te veel gevraagd, je kon het zo 
gek niet bedenken of  Jan maakte 
het voor ons.  
- Daarnaast heeft  Ab Vermeulen 
helaas zijn steek afgezet. De reden 
hiervoor is voor hem plezierig: hij 
heeft zijn liefde gevonden en een 
verhuizing is dan ook de reden 
van zijn afscheid. Appie, jij ook 
bedankt voor je inzet en gezelligheid.  
- Tot slot is er een niet-lid van ons heengegaan 
die enorm veel voor de Angerse carnaval heeft 
betekend, namelijk Moeke Janssen. De moeder van 
de Narrenpoel. We zullen haar aanwezigheid missen, 
bedankt voor al die mooie jaren carnaval Moeke. 
- Op het Prinsenbal hebben we afscheid genomen 
van ons inmiddels ex-prinsenpaar: Geert en Monique. 
Jullie waren fantastisch! Geert, ik ben blij dat je bent 
aangeschoven als bestuurslid en dat je een normale 
steek op hebt gezet, zodat Monique eigenlijk een 
klein beetje verplicht is om te blijven als vrouw van de 
raad. Ook jullie bedankt voor de afgelopen 3 jaar als 
prinsenpaar.

Ten slotte wil ik iedereen van harte uitnodigen om dit 
jaar weer carnaval met ons te vieren, want zonder jullie 
is het feest niet compleet natuurlijk. Het belooft zoals 
ik al zei een geweldige tijd te worden waarin we met 
zijn allen op de kop naar huis gaan, niks te gek mag 
zijn en het dak eraf  moet. Ik sluit af  met een bedankje 
naar iedereen die de hele Angerse carnaval mogelijk 
heeft gemaakt door mee te werken, mee te lopen of  
mee te doen. Bedankt. 

Driemaal alaaf

Groeten en tot kijk in ‘t Keujesgat!

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

Carnaval in Angeren

Op 12 oktober 2013 kregen wij het bericht van het overlijden van

Nellie Janssen - Eerden 
 

Nellie was in Angeren bekend als “Moeke Janssen” en werd door velen  
beschouwd als de moeder van het carnaval in Angeren. Vanaf  het eerste uur 

heeft zij praktisch geen avond van het A.K.G. de Narrenpoel gemist, zij was er 
altijd. 

Wij blijven ons Moeke herinneren als een bijzonder mens, gezellig, gastvrij en 
altijd in voor een feestje. 

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies. 

Moge zij rusten in vrede.

In Memoriam
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A.K.G. de Narrenpoel

Prinsenpaar: 
Ronald Dikker en Debby Slinkman 
 
Bestuur: 
Johan Wagener, Wim Huisman, Geert Alofs,  
Rob Evers, Jeroen Krauts, Marcel Molthoff   
en Patrick Spiering 
 
Erevoorzitter: 
Herman Claassen

Erelid: 
Rook Overweel 
 
Senaat: 
Wim Huisman, Joop Meijer, John Peters,  
Patrick Scholten, Johan Wagener en Geert Alofs 
 
Raadsleden: 
Jan Knipping, Johan van Gelder, Rob Evers,  
Marcel Molthoff, Hans Puntman, Dennis Hendriks, 
Jeroen Krauts, Rik Hoedemaker, Lennard Wezendonk 
en Patrick Spiering 

President:  
Bryan Schmidt 
 
Medewerkers:  
Jan Molthoff, Cor Zwartkruis, Frank Polman,  
Patrick Vermaas, Corry Janssen, Jochem Vermeulen, 
Willy Smits, Wilco Huisman, Frank van Bon en  
Erik Arends 
 
@pestaartjes: 
Marcel Molthoff, Jeroen Krauts, Tom Loeters, Lennard 
Wezendonk, Mandy Wezendonk en Dana Longerich

The Stars:

Trainsters: 
Laura van Gelder en Milou Hoogveld 
 
Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Mariska Wagener 
 
Dancing Stars: 
Lianda Buurman, Melissa van Dam, Karlijn van Delen, 
Laura van Gelder, Fleur Hermsen, Leonie Hogenkamp, 
Milou Hoogveld, Rosiana van Huit, Chantal Kregting, 
Romy Maters, Julia van Meekeren, Shirley Peters en 
José Rikken

Twinkle Stars:  
Pam Helsen, Marleen Hendriks, Maud Hermsen,  
Silke Hermsen, Ann de Krosse, Chrissy Menting,  
Kim Molthoff, Loes Overweel, Michelle Peters,  
Mieke Polman, Nikki Schonenveld, Charlotte Schuring, 
Sophie Schuring, Esmay van Sommeren, Britt Stoffels 
en Emmely Wagener

Little Stars: 
Rianne Bohmer, Maud Claassen, Marieke Fox, Fleur 
Holleman, Janne Huisman, Lize Janssen,  
Fae de Krosse, Emma Kuster, Mila Maters, Maike 
Molthoff, Fien Scholten, Joy Scholten, Sam Scholten, 
Eline Schouten, Sylvie Schraven en Marlijn Schuring
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Prins Ronald de Muzikant
Allereerst zullen wij ons even 
voorstellen!

Wij, het nieuwe Prinsenpaar 
van ’t Keujesgat, zijn Ronald 

Dikker en Debby Slinkman. Sinds 
oktober 2013 wonen we samen in 
de Molenstraat in Angeren, ons ei-
gen mooie stekkie in ‘t Keujesgat! In 
het weekend wonen we er met z’n 
viertjes, want dan komen de kinde-
ren van Debby - Steyn en Jelte - er 
ook gezellig bij!

Ronald is iedereen wel bekend van 
De Deurweilers en Debby kennen 
jullie wellicht van De Bevelanders 
uit Huissen. Samen spelen wij ook 
bij Schuttersgilde St. Bavo. Van huis 
uit zijn wij allebei een groot fan van 
het carnaval en dragen dit feest dan 
ook een warm hart toe. Dat wij nu 
dan ook prinsenpaar van ’t Keujes-
gat mogen zijn, is een droom die 
uitkomt.

Op één bewuste donderdagavond 
in januari 2013 veranderde van het 
een op het andere moment ons hele 
carnavalsgevoel. We werden bena-
derd om het nieuwe prinsenpaar te 
worden. Met het carnaval van 2013 
nog in het vooruitzicht en terwijl 
Ronald nog druk was met de voor-
bereidingen voor de pronkzitting als 
Hendrikus de Zandhaos, keken we 
stiekem al uit naar de opening van 
het volgende seizoen. Wij zouden 
onthuld worden als het nieuwe 
prinsenpaar van ’t Keujesgat voor 
de komende 2 jaren. Wat geweldig, wat een eer, super 
dat ze dit avontuur met ons aan willen gaan. Natuur-
lijk zeiden we meteen volmondig: “Ja, dat gaan we 
doen!!!”

En dan… ja dan beginnen alle voorbereidingen. Een 
pak moet worden uitgezocht en aangemeten. Op naar 
de locatie waar het pak uitgezocht moest worden. En 
die lag niet naast de deur. Want tja….. niet te dichtbij 
huis blijven, anders worden we misschien nog gespot. 
En dan is het wachten geblazen op het moment dat 
het pak klaar is. In de tussentijd hebben we niet stil 
gezeten. Ook Debby moest natuurlijk een kleedje uit-
zoeken. Dus weer in het geheim en met een smoesje, 
op pad gegaan. Toen dat ook was uitgezocht, konden 
we aan de volgende opdracht beginnen. De onder-
scheiding moest ontworpen worden. We hadden al 
snel in ons hoofd hoe hij eruit moest komen te zien. 
Maar dan moet het ook nog zo gemaakt worden als je 
bedacht hebt. En ja hoor, hij is precies geworden zo-
als wij het in gedachten hadden. Een onderscheiding 
die precies bij ons past. 

 
Langzaamaan komt dan de openingsavond dichterbij. 
De spanning begint te stijgen en mensen om ons heen 
beginnen vragen te stellen. Het is steeds moeilijker 
om de schijn op te houden, maar we hebben aan nie-
mand iets laten weten. “Laat ze maar praten, gokken 
en kletsen”, zeiden wij steeds tegen elkaar. Maar toen 
brak dan eindelijk de dag aan van de onthulling. En de 
zenuwen begonnen nu toch echt wel te komen. Hoe 
zouden ze allemaal gaan reageren? En de moeders 
wisten natuurlijk ook van niks, zo spannend allemaal!

Ronald moest op de openingsavond gewoon met De 
Deurdweilers muziek maken. Debby heeft De Beve-
landers afgezegd, die moesten muziek maken bij de 
openingszitting in Huissen, en ging omkleden toen 
Ronald vertrok naar ‘t Dorpshuis. En dan is het wach-
ten op het telefoontje dat ook Debby naar ’t Dorps-
huis kon komen. En daar stonden we dan achter de 
gordijnen op het podium. Wat duurt wachten dan 
lang! Die muziek, die spanning die zo goed voelbaar 
is, blijdschap, zenuwen, van alles gaat er door je heen.
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Wat een onthulling! Wat zat de zaal vol! Al die men-
sen… We werden geleefd die avond. Wat een handen 
hebben we geschud en ontelbaar veel felicitaties ont-
vangen. Een mooie avond, dat is een ding wat zeker 
is. Toen ook De Bevelanders nog binnen kwamen, 
was de avond helemaal compleet! Ook voor hen was 
het een grote verrassing! 

We kijken erg uit naar de komende jaren. We gaan er 
met z’n allen een geweldig, mooi en fantastisch sei-
zoen van maken met als motto:

“We slaon ons er wel dur hin!”
Prins Ronald de Muzikant en 

Prinses Debby

Ik, Prins Ronald de Muzikant, bijgestaon dûr mien eigen prinses Debby, 
dûrpsprins van ut Keujesgat, zeg tegen ollie: ALAAF! 

Ten erste Dat ik mien Raod van Elf, de President, De Senaot, de Hofschenker, The Little Stars, 
  The Twinkle Stars, The Dancing Stars, De @pestaartjes, De Deurdweilers en natuurlijk 
  alle minse aonwezig, een warm welkom hiet en dak  hierop het schuumende goud-gèle 

voch rijkelijk, doch met mate, wil laote vloeie.

Ten twidde Dat alle wège ien ut Keujesgat met de carnaval eenrichtingsverkeer zullen worde en wel zo da 
iedereen wel naor het Durpshuus toe kan komme, maor nie mèr terug.

Ten darde Da wij er een onvergetelijk seizoen van zulle make,
Omdat wij de Carnaval een warm hart toe drage.

Ten vierde Met Debby as mien prinses, Hans as mien adjudant en alle leden van AKG De Narrenpoel is 
  alles ien kannen en kruiken, dus met hen aon mien zijde kan ik gerust het carnavalsfeest 

ien duiken.

Ten vijfde Da wij hopen op een zeer geslaagd seizoen,
  En dit zonder U allemaol niet zoude kunne doen.

Ten zesde Dat als er iemand is, die um wat voor reden dan ôk, niet meer op eige benen kan staon, we die 
persoon niet alleen naor huus laote gaon.

Ten zeuvende Met De Deurdweilers, de topper van Lingewaard, als ons vaste huisorkest,
  Gaat het dak hier in Angeren eraf en vieren wij Carnaval op zijn best.

Ten achste Dat wij van iedere gelegenheid een feest zullen maken,
Zodat wij bij iedereen een leuke herinnering achterlaten

Ten negende Wij Prins Ronald de Muzikant en zijn gevolg houden van leut en gein, waardoor wij op het Carna-
val geen onbekenden zijn

Ten tiende Ik ben ongelofelijk trots en vereerd om Prins van AKG De Narrenpoel te mogen zijn en 
  spreek tot slot de wens uit om samen met jullie een overweldigend gezellig carnaval te 

mogen vieren.

Ten elfde 	 Dat	wij	bij	deze	de	officiële	aftrap	geven,	zodat	jullie	een	daverend	carnavalsseizoen	gaan	bele-
ven met ons motto: 

Wij slaon ons d’r wel dur hin.
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www.linsen-lenc.nl
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Effe zitte’, effe dinke’, 
oeps ik bin dûr toch wir 
iengetrap’!

Samen met president Bryan 
Schmidt ga ik op zoek naar de 
nieuwe dorstlustige hoogheid voor 
seizoen 2013-2015. Na eerst wat 
namen op een rijtje te hebben ge-
zet, zijn we maar eens gaan bellen 
voor een afspraak. Wel lastig hoor, 
wie is er nou het meest geschikt 
voor zo’n eervolle taak. Al snel wa-
ren we het eens en belden we naar 
Ronald Dikker, want als er iemand 
is die weet wat carnaval vieren is, 
dan is het wel deze enthousiaste 
slagwerker van het meermalig beste 
dweilorkest van Nederland “De 
Deurdweilers” en van de drumfan-
fare van schuttersgilde St. Bavo. 
Zeker nu hij wordt bijgestaan door 
een net zo enthousiaste muzikante 
Debby die muziek maakt bij “de 
Bevelanders” in Huissen en ook bij 
hetzelfde drumfanfare.

Natuurlijk werd er niet meteen ja 
gezegd, immers er komt nogal wat 
bij kijken om het nieuwe prinsen-
paar te worden. Om ze toch nog 
wat meer informatie te geven, 
trokken Bryan en ik in januari 2013, 
vergezeld door onze partners, rich-
ting Huissen, alwaar onze prinses 
destijds een appartement had. Na 
een gezellig avondje kletsen werd 

er snel ja gezegd. Pfoe, een hele 
opluchting was dat. Het moeilijkste 
deel hadden we gehad. We heb-
ben een nieuw prinsenpaar en nog 
wel voor het huidige seizoen was 
afgelopen. Zo konden Ronald en 
Debby nog mooi even onopvallend 
de kat uit de boom kijken.

Kort na de dolle dagen, ben ik 
met het prinsenpaar in spe, naar 
de kleermaakster in Deurningen 
gereden om een prinsenpak uit 
te zoeken. Ronald en Debby 
waren het snel eens welk pak 
het moest worden.
Inmiddels was ook het ontwerp 
voor de onderscheidingen klaar, 
dus ook die konden besteld 
worden. Zo kwam het dan 
ook, dat we op kermismaan-
dagochtend al het pak en de 
onderscheidingen op konden 
halen, waarna we met een stalen 
gezicht ons in de kermistent 
vertoonden. Als de overige 
kermisgangers toch eens wisten 
waar wij vanochtend geweest 
waren…

En toen begon het lange 
wachten. Op 20 oktober zijn we 
nog even bij elkaar gekomen in 
Beek om de laatste dingen kort 
te sluiten. En als je dan toch 
bij elkaar komt, dan kun je dat 
het beste doen onder het genot 
van een lekker hapje en drankje. 
Inmiddels was ook de meest 
gevaarlijke factor ingelicht 
over de medewerking tijdens 
de onthulling: Dweilorkest De 
Deurdweilers. Tja, als je die 
muzikanten vraagt om hun 
medewerking te verlenen, met 
daarbij de mededeling dat we 
de slagwerkers op het podium 

nodig hebben en daarnaast ook 
nog trommelmuziek op de 
achtergrond, dan draait de 
geruchtenmachine op volle 
toeren.

Prins Ronald de Muzikant
Maar 16 november 2013 is het dan 
eindelijk zover. Een zeer drukke avond 
voor mij, immers totdat we met de 
onthulling konden beginnen, was ik 
nog druk als ceremoniemeester en was 
het daarom toch wel een beetje stres-
sen om alles geregeld te krijgen. Maar 
goed, onze nieuwe prins is onthuld:

Prins Ronald de Muzikant met 

Prinses Debby!
Ik vind het dan ook een hele eer en 
ben trots om hun adjudant te mogen 
zijn. Ik wens jullie allemaal een heel fijn 
carnavalsseizoen toe.

ALAAF
Hans Puntman

Adjudant

Er waren eens een varken en een 
kip. Ze liepen over een druk terras. 
De kip stelde voor om omeletten te 
gaan bakken. Dat vond het varken 
een goed idee. De kip zei: “Oke, dan 
zorg ik voor de eieren en jij voor de 
ham.”

Keujesproat



12 ‘t Keuje 2014

Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, 
woontextiel en accessoires kijk op   jansentotaalwonen.nl

Karstraat 95 Huissen
Tel. (026) 326 99 00
www.jansentotaalwonen.nl       
           @jtwonen 
maandag gesloten
vrijdag koopavond

Het gemak van  
alles onder één dak!
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Mooi was die tijd.... 
Monique en ik kijken terug 
op 3 geweldige mooie jaren 
als Prinsenpaar. Wat ons 
vooral bijgebleven is, is de 
gezelligheid met elkaar om 
er een mooi feest van te 

maken. Het was een grote fami-
lie. Dit kon niet zonder steun van 
onze (schoon)ouders die “alweer” 
moesten oppassen. Wij willen dan 
ook iedereen bedanken die aan deze 
geweldige jaren hebben mee ge-
werkt.  ANGEREN BEDANKT!! 
Inmiddels heeft het Keujesgat een 
nieuw Prinsenpaar: Prins Ronald 
de muzikant en Prinses Debby. Wij 
wensen hen net zo veel plezier als 
wij hebben gehad. ’t Was voor ons 
een eer om Prins en Prinses te zijn 
voor het Keujesgat.  

 
Geert en Monique 

Alofs

JUBILEUM ACTIE JUMBO BEMMEL 
In verband met het 44-jarig 
jubileum van AKG de Nar-
renpoel had Pim Scheper-
kamp van supermarkt Jumbo 
te Bemmel een sterke actie 
vorig seizoen. Er konden 

loten worden gekocht voor 1 minuut 
gratis winkelen bij Jumbo te Bemmel 
en de opbrengst van de loten kwam 
ten goede aan de vereniging. Tijdens 
de kerstbingo in december 2012 werd 
Michel Balduk als de winnaar uit de 
bus getrokken. Hij werd dan ook di-
rect telefonisch op de hoogte gebracht 
van het feit dat hij deze prijs had ge-
wonnen. Blijdschap alom. Er werd dan 
ook een datum geprikt tijdens het car-
navalsseizoen 2012/2013. Maar deze 
afspraak kon niet doorgaan, want er 
werd een klein meisje geboren in huize 
Balduk: dochter Roos. Roos was in het 
carnavalsseizoen 2012/2013 ook nog 
eens de jongst geborene in Angeren. 
Dus moest er een nieuwe afspraak 
worden gepland en op 5 maart 2013 
was het dan toch zover. Op deze dins-
dagavond gingen Michel en zijn echt-
genote vergezeld van een delegatie van 
AKG de Narrenpoel (zonder steek en 
kostuum, want het carnavalsseizoen 
was voorbij) naar de Jumbo te Bem-
mel. Pim Scheperkamp was er en een 

boodschappenkar. En onder de voor-
waarde dat er van ieder artikel slechts 
één in de boodschappenkar mocht 
worden geladen, kon het winkelen be-
ginnen. En het winkelen ging zo snel, 
dat heel veel foto’s nogal onscherp zijn 
geworden. Bij de kassa aangekomen 
werd de score opgemaakt en met een 
bedrag van € 105,96 ging dit jonge 
gezin blij met gratis boodschappen 
naar huis. 

Supermarkt Jumbo te Bemmel:  
bedankt voor deze ludieke actie!
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Handelstraat 2b
6851 EH Huissen

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

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

• TEGELS

• DEUREN

• HOUT

• BOUWMATERIALEN

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

Velperweg 78
6824 HL Arnhem
T 026 - 3610003

Mook - Beuningen - Beek-Ubbergen - Arnhem

DE ACCOUNTANT IN DE REGIO  



‘t Keuje 2014 15

Orde van de Vlinder
Tijdens de sleutel-
overdracht in ons eigen 
dorpshuis werd ook in 
het carnavalsseizoen 
2012/2013 door 
burgemeester De Vreeze 

de Orde van de Vlinder uitgereikt. 
Ieder jaar wordt aan één persoon 
in elke dorpskern van de gemeente 
Lingewaard de Orde van de 
Vlinder uitgereikt. Deze wordt  
uitgereikt aan iemand die zich op 
bijzondere wijze heeft ingezet voor 
de betreffende carnavalsvereniging 
of  voor de carnaval in het 
algemeen. Ook deze middag 
werd de Orde van de Vlinder 
uitgereikt aan iemand die het 
carnaval in Angeren een bijzonder 
warm hart toedraagt. De persoon 
in kwestie had al een optreden 
verzorgd en was dus reeds in de 
zaal aanwezig. Eindelijk was het 
zover en werd Geert Bouwman 
door burgemeester De Vreeze naar 
voren geroepen. Geert werd door 
de burgemeester onderscheiden 

met een bronzen medaille en een 
oorkonde. Geert heeft als zegsman 
van F.C. Knudde vele prachtige 
buuts aan elkaar gepraat waar 
het publiek geen genoeg van kon 
krijgen tijdens de pronkzittingen. 
Samen met zijn groep F.C. Knudde 
werden er liederen gezongen 
tijdens de pronkzittingen. Ook de 
redactie van ’t Keuje kan ieder jaar 
rekenen op Geert en levert hij een 
bijzonder creatief  stuk aan. Sinds 
kort is F.C. Knudde met pensioen. 
Een welverdiend pensioen als wij 
het mogen zeggen. F.C. Knudde 
stopte dan wel, maar Geert maakt 
samen met zijn vrienden van TOK 
nog steeds een geweldige indruk 
op iedereen. In verband met het 
44-jarig jubileum van AKG de 
Narrenpoel kwam F.C. Knudde 
nog een keer tevoorschijn. En hoe! 
Geert, het carnaval in Angeren 
boft met iemand als jij en bij deze 
derhalve nogmaals gefeliciteerd met 
deze onderscheiding; je hebt deze 
meer dan verdiend.

Twee babies (een meisje en een jongetje) 
liggen in hun bedje. Zegt het jongetje: “Ik 
ben een jongetje!” Daarop reageert het 
meisje: “Hoe weet je dat?” “Nou, als onze 
moeders weg zijn, zal ik het je laten zien.” 
is het antwoord. Als even later de moeders 
de slaapkamer hebben verlaten vraagt het 
meisje: “Laat je me nou zien, dat je een  
jongetje bent?” “Natuurlijk!” Het jongetje 
doet de dekentjes opzij........ “Kijk maar, 
blauwe sokjes!”

Keujesproat
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Carnavalisten,
en allen die het straks worden. Uit onze ge-
voelige harten welt naast de leut, de dankbaar-
heid op. Gij adverteerders, die het tekort aan 
feestvreugde in onze huidige periode tijdig 

hebt onderkend en ons heimelijk stimuleert door mid-
del van uw advertenties waardoor dit Keuje tot stand 
kwam, hartelijk dank! 

Gij ploeteraars van de raad van elf, die dag in dag uit 
gezwoegd hebben om alles in kannen en kruiken te 
krijgen, gij die het hebt klaargespeeld om op de luim 
te teren en slaap wist te ontberen. Wij wensen u een 
dankbare beloning toe. 
En aan allen die zitten te wachten op de feestvreugde, 
willen wij zeggen: “Neem tijdig voorzorgen, ga alvast 

Edele Lieden

Traditiegetrouw gingen Prins Geert van het 
Bloemenrijk en Prinses Monique ook dit 
jaar op bezoek bij de jongste en de oudste 
inwoonster van ’t Keujesgat. Vorig jaar 
bezochten zij samen met een afvaardiging van 
AKG de Narrenpoel en een paar gardemeisjes 
2 heren en dit jaar werden er 2 dames met een 
bezoek vereerd.

Eerst werd een bezoek gebracht aan de jongste 
inwoner. Een verhaal apart. Ter ere van het 44-jarig 
jubileum had Supermarkt Jumbo te Bemmel een 
ludieke actie. Met het kopen van loten, waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan AKG de Narrenpoel, 
kon 1 minuut gratis winkelen bij Supermarkt Jumbo 
te Bemmel worden gewonnen. Tijdens de jaarlijkse 
bingo werd de winnaar uit de vele loten getrokken en 
bekend gemaakt. Er werd gebeld met de winnaar en 
er werd een datum geprikt om te gaan shoppen. En 
laat AKG de Narrenpoel nou net op deze dag gebeld 
worden dat de familie Balduk niet kon komen shoppen 
bij de Jumbo. De reden? Er was een bevalling gaande 

De oudste en jongste van ‘t Keujesgat
en een meisje werd geboren. Op 12 februari was Roos 
Balduk in ieder geval de jongste telg van Angeren. 
Roos ontving de huisorde van AKG de Narrenpoel. 
Voor de moeder was er een bos bloemen en de vader 
nam namens Roos een wandbord in ontvangst. Na de 
koffie en roze tompouces was het tijd om verder te 
gaan.

Op naar Liefkenshoek gelegen aan de Iepenstraat 
in ’t Keujesgat waar een bezoek werd gebracht aan 
mevrouw van Bon. Hier was een groot deel van de 
familie al aanwezig en mevrouw van Bon vond het al 
zo raar dat ze ineens allemaal thuis waren. Mevrouw 
van Bon ontving de jubileumonderscheiding, een 
fruitmand en een bos bloemen. Er werd gezellig 
geborreld. Er werden verhalen van vroeger verteld en 
de gardemeisjes werden grondig overhoord en met 
instemming werd er geknikt “oh ja, gij bun er één van 
….”. Het was een gezellige middag.   

naar de dokter, neem alvast 
medicijnen in huis, wees voor-
zichtig. Blijf  liever thuis, want 
u mag niets overkomen!”. 
Het zou zonde zijn om juist 
de carnavalsdagen te moeten 
missen. 

En onze nieuwe prins Ronald 
de Muzikant zouden wij willen 
adviseren een stel reserve-
schoenen bij zich te houden, 
dan sleet ie zich d’r wel deur! 

Een driewerf  Alaaf  voor al 
deze edele lieden! 
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Ontdek ons grootste 
assortiment…
…en u ontvangt ook nog 
eens € 5,- korting!

N
XT

-X
X

X
-X

Bij Jumbo kiest u uit een enorm assortiment voor de laagste prijzen 
bij u in de buurt. Mist u toch nog een product? Laat het ons weten. 
Wij halen het product voor u in huis of helpen met een goed 
alternatief. Of u nu kiest voor de bekende A-merken of voor onze 
eigen huismerk. Bij Jumbo slaagt iedereen!

Lever deze waardebon in bij een volgend bezoek en ontvang 
€ 5,- korting op uw boodschappen! 

€ 5,- KORTING
vanaf € 25,- aan boodschappen.

Scheperkamp
 Bemmel:  Kloosterplaats 1                                    

Tegen inlevering van deze waardebon én bij besteding vanaf € 25,- 
aan boodschappen. Deze actie is geldig van zaterdag 1 februari t/m 
vrijdag 28 februari 2014 bij Jumbo in Bemmel.

Jumbo is er elke dag voor ál uw boodschappen.
Lees er meer over op jumbosupermarkten.nl

Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Word lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

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



Misschien moj 
de plenkskes 
aonstèke’ en 
dan wat rook-
signale’ de loch 
ienjage’. 

Maor toch: 
we zien geen 
calimero´s en 
wille’ nie mau-
we’. We zien 
de laotblØjers 
en gezien ut 
weer kuj ons 
gewoon de 
deurblØjers 
nuume’. De knoppe’ zitte’ er nog allemaol ien. We 
praote’, eppe’ en mèèle’ er wat af  en hebbe’ al menig 
onderwerp de revue laote’ passere’. Er is zat te be-
dinke’ en we zien nou ôk druk doende om de plenks-
kes aon elkaor te schroeve’ vur de moiste en grotste 
optoch van de Betuwe.

Tijdens deze dolle dage’ hebbe’ we gin raod van Huus-
se en Bemmel nodig; wij duppe’ onze eige’ bonne. 
Wij hebbe’ gin burgervaoder of  burgermoet, maor wij 
hebbe’ onze eige vors en raod van elluf. We hebbe’ 
heel veul vertouwe’ ien ons neije prinsenpaor en we 
geleuve’ duchtig da ze mit of  zonder trommelstukskes 
ut keujesgat mit ritmische hand zulle’ besture’.
Vur iedereen prettige dage’ toegewens, doe mee aon de 
optoch of  gaoj gewoon kieke’ maor bovenal mak daj 
ut houwe’ kun.
 

Alaaf.. een deurblØjer 
van de laotblØjers
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Beste durpsgenote’,

Angere’ is onbereikbaor, de wège’ zien opge-
bròke’, de diek bij Gerrit de Ooievaor kuj nie 
mèr op of  af, de glasvèzel lig tot aon huus en 
meele’ hoezo? Ik zie de wagens van de Bolder 
ôk nie mèr. Mèèl ôk op. 

As je ut dan nie mèr wit, waor gaoj dan hin? Vroe-
ger ging je naor ouw vaoder: die wis’ vaok wel raod. 
Nou kuj naor de burgervaoder van de raod. Een raod 
hebbe’ we nog wel, mar de vaoder is op de keie gezet. 
Geliek is ôk ut weer umgeslage’ en hebbe’ we ôk al 
gin vors mir. Ware’ we mè zien alle’ nie een bitje anti-
Vries?

Nou da’ vat weg is, doen we ut wel mè een burger-
moet. Ze hiet Schuurmans. Ze hèt nog een keet ien 
Bunninge’ staon, daor stik ôk nog een bult geld ien. Ze 
wou hier de raod veurzitte’, mar wou dan wel wa’ geld 
um een keet in Haldere’ op te kallefatere’.
As je dan toch wil inburgere’, dan kon ze beter een 
schuur ien Angere’ gebruke’. En as luxe wage’ een 
keuje um dur de gemeente hin te kachele’. Zo reej 
vroeger Wimke Otters ôk dur het durp. En wedde’ as 
burgermoet dan ien ut durp won’, da’ Angere’ zo wir 
bereikbaor is.

Toch gaon we nie’ bij de pekskes neerzitte’. We hebbe’ 
een clubke mèt de naom: Strijdbaor Angere’. Ze 
demonstrere’ al jaore’, maor waorvur?  De raod van 
Huusse en Bemmel wille’ toch gin huuze ien Angere’ 
bouwe’. Het wûr tied vur een nije wiend. Mar ôk nie’ 
al te veul, want dan weije’ de dake’ wir van allerlei 
schuurekes. Ge zul daor maor een burgervaoder of  
burgermoet ien hebbe’ huuze’.

En dan hej wa’ plenkskes over van een half  umgewe-
ijd tuinhuuske en dan dink de gij aon een goed doel, 
zoals kienderdurrep. Nou dan moj ze mar is probiere’ 
te bereike’. Op internet kom je nie veul verder dan wat 
foto´s, mar gin telefoonnummer, geen mèèl, niks. 

Waor een klein durp groot ien is…
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Bloem- en plantarrangementen 
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
 
Vanaf april neem even tijd voor gezelligheid bij 



keer de taart van 
de prins. Waren 
we blij? Nou en 
of, dat we blij 
waren. Totaal niet 
verwacht. Is het 
verdiend? Nou 
en of, het was 
een tropenjaar 
geweest voor 
de redactie. Het begon al in september 2012. Op een 
zinderende zondagmiddag met temperaturen boven de 
30 graden werd onder het genot van een drankje, een 
BBQ en een duik in het zwembad de aftrap gegeven 
voor het maken van het jubileumboekje: 44 jaar AKG 
de Narrenpoel. Het boekje was nog niet klaar of  we 
konden alweer beginnen met ’t Keuje 2013. Iedere 
keer ontzettend veel lol om dit boekje te maken, maar 
ieder jaar weer ontzettend veel werk. Staan alle adver-
tenties erin, zijn de teksten correct opgemaakt, zitten 
er geen spel-/grammaticafouten in, is de interpunctie 
juist. En dan als ’t Keuje van de drukker komt, dan 
zien wij als redactie altijd wel iets wat niet goed is. En 
wat balen we dan. Niet zomaar, maar we balen dan 
ontzettend. Gelukkig zien de meeste mensen niet wat 
wij wel zien. Wij als redactie, Wilco Huisman, Frank 
van Bon, Wim Huisman, Johan Wagener en Mariska 
Wagener, zijn ontzettend trots dat wij de taart van 
Prins Geert en Prinses Monique hebben mogen ont-
vangen. Wij hebben deze op de bewuste zaterdagmid-
dag samen met enkele raadsleden en enkele leden van 
de deurdweilers met smaak opgegeten. Geert en  
Monique ontzettend bedankt voor deze smakelijke 
verrassing. Het was ons een eer deze te ontvangen.

De redactie van ’t Keuje:  
Wim, Johan, Frank, Mariska en Wilco
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Op 2 februari 2013 werd er door Tijd voor 
Taart uit Gendt een heuse Prins Carnaval 
workshop georganiseerd. Alle prinsen uit de 
gemeente Lingewaard hadden zich deze zater-
dagmiddag weer verzameld om een geweldige 
taart te maken voor een persoon, dan wel 

gezelschap dat zich op bijzondere wijze inzet voor 
de carnaval. Uiteraard waren ook Prins Geert van 
het Bloemenrijk en zijn Prinses Monique aanwezig. 
De basistaart was al gemaakt door de dames van Tijd 
voor Taart en op verzoek van Prins Geert en Prinses 
Monique was deze in de kleuren van AKG de Nar-
renpoel gemaakt. Ofwel in het rood en wit, compleet 
met het logo van de vereniging. Bij niemand van de 
aanwezigen was bekend waar de taart naar toe zou 
gaan, dus met deze onthulling schoot niemand wat 
op. De schorten gingen om bij het prinselijk paar en 
met een tafel vol marsepein, vormpjes, mesjes en an-
dere attributen werd er een aanvang gemaakt met het 
versieren van de taart. Rode roosjes, groene blaadjes, 
een varken, wat krullen en een soort van perkamenten 
blaadje. Nog steeds geen duidelijkheid. Meestal wordt 
aan het einde van de middag, als alle taarten klaar zijn 
bekend gemaakt waar de taart naartoe gaat. Maar nee, 
ook hier bleef  elke mededeling uit. 

 
De adjudant/chauffeur (Johan Wagener) werd geïn-
strueerd naar het huis van Wim Huisman te rijden 
in Gendt. Zou de taart voor Wim zijn dan? In de 
omgeving van het huis van Wim werd het steeds 
drukker. Wilco Huisman zat in het huis, want hij 
was benaderd om voor de koffie te zorgen. Mariska 
Wagener zat in de auto te wachten, want die moest 
foto’s komen maken. En tot slot kwam daar nog 
een delegatie deurdweilers aan, waaronder Frank 
van Bon. Toen Prins Geert met zijn gevolg aan-
kwam, kon alles in gang worden gezet. Onder de 
vrolijke klanken van de muziek van de deurdwei-
lers gingen we bij Wim Huisman naar binnen. En 
ja …. die dacht natuurlijk dat de taart voor hem 
was. Dat klopte ten dele, want 1/5de deel was in-
derdaad voor hem. De taart was namelijk bedoeld 
voor de redactie van ’t Keuje! Ja, voor ons. Wie 
had dat gedacht? De redactie van ’t Keuje kreeg dit 

Prinselijke taarten

 



    AUTOBEDRIJF - KEURINGSCENTRUM

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

Erkend kentekenplaat fabrikant • Airco service

Industriestraat 7-9  Tel. 026-3256647 
6851 AM Huissen (gld.) Fax 026-3253844
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Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 812

JG Reclame & Promotie

Postbus 155
6850 AD Huissen
info@jgreclame.nl 
www.jgreclame.nl

Heijting Milieuservice b.v. Huissen
(026) 325 26 46

Heijting Milieuservice Oosterhout b.v.  
(024) 348 24 44

www.heijtingmilieuservice.nl

DE FRUITHOF
Voor al uw aardappelen, groenten en fruit.

Ook voor diverse streekproducten en cadeau’s kunt u bij ons terecht. 

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

Openingstijden:
dinsdag, donderdag en vrijdag: 

09.00 - 11.45 uur / 13.15 - 18.00 uur
Zaterdag: 08.30 -17.00 uur

Buiten openingstijden op ma-vr: 
08.00 -18.00 uur zelfbediening

carnavalsdagen toe!!!
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Maandag 11 februari 2013.

Net als vorig jaar gaan we op carnavalsmaan-
dag met een bus naar Bochum (Duitsland) om 
mee te lopen in de optocht. We gingen niet 
alleen, want we hadden AKG de Narrenpoel 
met aanhang uitgenodigd om ons te vergezel-
len. Veeeeel te vroeg op deze maandagoch-

tend zou de bus stipt om 8:00 uur vanuit Angeren 
vertrekken. En inderdaad stipt om 8:00 uur reed onze 
Duitse buschauffeur weg, waarna er hard door de bus 
geroepen werd dat we nog een paar Deurdweilertjes 
misten. Wie het waren? De laatste is bijna met 120 
vanuit Gendt naar Angeren gescheurd. Dus met een 
Angers kwartiertje vertraging gingen we op weg naar 
Bochum. 

Om 10 uur kwamen we in Bochum aan. Na wat eten, 
drinken en een paar woordjes en verhaaltjes werd het 
tijd om met de optocht mee te lopen. Na lang wachten 
liep de hele optocht naar een bos waar het traditio-
nele ganzentrekken werd gehouden. Wat een traditie... 
Het gaat erom wie de kop van de gans eraf  trekt en 
die wordt de nieuwe prins. Eerst een rondje proef  en 
daarna het officiële gedeelte. De 2e gans werd opge-
hangen en in ‘teams’ gingen mannen te paard prob-
eren om de kop van de gans er met de blote hand af  
te trekken. Deze ronde duurde behoorlijk lang en ie-
dereen had het al wel gezien. Af  en toe hebben we een 
nummertje tussendoor gespeeld om warm te  
blijven, want zo stil staan maakt je toch behoorlijk 
koud. De gans moest zelfs twee keer naar beneden 
gehaald worden om een gedeelte al door te snijden 
om het iets makkelijker te maken. Vol vreugde was 
iedereen toen de kop eraf  werd getrokken, want dat 

Fruhshoppen met de Deurdweilers

betekende dat zij een nieuwe prins hadden en dat de 
optocht eindelijk kon beginnen. Dachten we! Het 
bleek dat degene die de kop eraf  had getrokken al een 
keer prins was geweest en dat het dus niet geldig was. 
Waarom doe je dan mee??? Nog even wachten dus… 
De volgende gans werd weer opgehangen en het be-
gon weer van voor af  aan. Gelukkig duurde het deze  
keer niet zo lang en was iedereen ook heel erg blij voor 
de man die de kop van de gans eraf  trok, want het leek 
wel of  zijn hele leven die dag er van af  hing.. Zo fana-
tiek was die man. 

Na het ganzentrekken moesten we weer verzamelen 
om nu echt in de optocht mee te gaan lopen. In het 
begin was het redelijk rustig langs de weg, maar later 
werd het behoorlijk druk. Er waren vooral heel veel 
kinderen met een grote plastic zak in hun hand of  een 
grote paraplu ondersteboven om al het snoep op te 
vangen. De mensen die voor ons liepen hadden zoveel 
popcornzakjes en Haribo snoepjes dat zelfs de Nar-
renpoel ook mee uitdeelde op straat. 

Na de optocht moesten we in een rij staan (en heel stil 
zijn) om het ‘officiële’ gedeelte te zien. Hierbij wordt 
de prins ‘voorgesteld’ aan de andere leden. Daarna 
gingen we met z’n allen naar een zaal waar de optocht 
stopte. Daar hebben we nog 2 setjes gespeeld, even 
snel wat gegeten en daarna moesten we weer terug 
naar de bus, want die zou weer stipt om 6 uur vertrek-
ken. We moesten dus ook de zaal ‘uitgeduwd’ worden 
om de bus te halen. Op de terugweg werden verschrik-
kelijke lange (en flauwe) moppen verteld waarbij ie-
dereen met smart wachtte op de clou.. en waarbij later 
bleek dat de mop ook in 1 minuutje verteld had kun-
nen worden. We noemen geen namen Tinus!

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

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

land- tuinbouwmachines en intern transport

 
 
 

PETERS 
LAS-, SCHEEPS- EN 

JACHTBOUW

 G. Peters
 Scherpekamp 17
 6687 LP Angeren

 Tel: 026 - 325 20 23
 Fax: 026 - 325 60 60

OPTOCHT 2013
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Uitslag Keujesgatse 
 Optocht 2013
 
Paren:         
6de prijs P1 Drunken sailor  Schip ahoy     463 
5de prijs P2 Angers wife   Feestkeujes     465,5 
4de prijs P5 Freek en Fritsje  Roeivereniging    468 
3de prijs P4 Ben en Marian Hofs  Wij stoan ien t rood    472,5 
2de prijs P6 Bets en Minetta   Koninklijk huis    520 
1ste prijs P3 Pap en Pudding  Zwaailamp     537

Jeugdgroepen:         
1ste prijs L1 Het Buitengebied  Geen geweld op het sportveld  456,5

Loopgroepen:         
11de prijs L3 Nije Lichting   Angeren ien de olie    459 
10de prijs L9 De Feestneuzen  De Feestneuzen in beeld   472 
9de prijs L12 De Buurtzuupers  Troonwisseling    472,5 
8ste prijs L5 Kroanige Keujes  Hof(s) Houding    477,5 
7de prijs L8 De Knoestenbraojers Project X     478,5 
6de prijs L2 Ma Flodder   Wi-fi point Angeren    481 
5de prijs L4 De Swansen   We cycle     489 
4de prijs L10 De Nachuule   Ze smelten de polen    490 
3de prijs L7 TOK    Woar worden wij gestald   493,5 
2de prijs L11 De loatblØjers  De Sint Bavo sisters    514 
1ste prijs L6 Bij de handjes   Route 44     536

 
 
Wagens:         
5de prijs W4 Groot Rome   Rookpaus(e)     453,5 
4de prijs W1 De Naghtbraekers  De Vries gaat er met ons geld vandoor 487 
3de prijs W5 Buutegewoon   44 jaar Narrenpoel, wat vliegt de tijd 532 
2de prijs W3 De Snirikets   Onze huisarts naar de Polseweg   540,5 
1ste prijs W2 Struukduukers  Trollylijn van Huissen   541

       

Aanvullende prijzen:

 
Aanmoedigingsprijs:    Groot Rome

F.C. Knudde Prijs:     De Snirikets

Wisselbeker loopgroep:     Bij de handjes

Wisselbeker wagen:     Struukduukers

Prinsenprijs:      Kroanige Keujes

Publieksprijs:     Struukduukers
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Herberg De Hoeve
Hoeve 31  6851 ER  Huissen  026-3250760  www.herbergdehoeve.nl

Een ambiance waar de tijd geen haast heeft. 
Herberg de Hoeve in Huissen biedt al eeuwen onderdak aan iedereen die iets te vieren heeft. 

Bruiloften, feesten, recepties en zakelijke bijeenkomsten krijgen extra kleur door de aangename 
ambiance waar de tijd geen haast heeft. Wanneer u De Hoeve binnenwandelt zult u verbaasd zijn 

over de prachtige entourage.

Eet en Geniet Agenda
8 maar�         Bourgondische avond  aanvang 19.00 uur
17 april         Diner-chanson met Dick van Altena aanvang 19.00 uur
20 april         Paasbr�nch  van 11.00 - 14.00 uur
                   3-gangen Paasdiner vanaf 17.00 uur
8 juni           Pinksterbr�nch  11,00 - 14.00 uur
                   3-gangen Pinksterdiner vanaf 17.00 uur

voor meer informatie kijk ook op www.herbergdehoeve.nl

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



‘t Keuje 2014 31

RIEMELAOREI’JKUS 
Dur: Geert Bouwman; foto’s: Ben Otters 

 

 
Un jonge boer uut ut Keujesgat 
Doch kom, ik lus ok wellus wat 
En zog mit sien zoeg 
Ien Angre un kroeg 
Wier van ut zuuke hartstikke zat 
 

Stoeng ze vurovergebuk te dweile 
Dan zag je hur man volop kweile 
Wit je wat tie dach 
Toen hi’j ut zag 
Was ik mar die dweil en zi’j un deurdweile 

 
En toen hi’j  hur fijntjes wilde kniepe 
Begon ze as un hen te hiepe 
Ze zei: ‘oooooh neeee schat 
Nie doen, oooh lao dat 
Nie kniepe, mar graag hier griepe. 
 

Och zei Willie Smits, ut duut wel pien 
Un grieze (van Hanne?) geet dur nie mer ien 
Ze wille één ding  
’n nog kleinere string 
Mar vur veters moi’j bi’j Hemmie de Schoes zien. 

 
Ze goenge ien de Angerse polder slee-en 
Zien dao prongeluk uutgeglee-en 
De Kluut die ut (toen) zag 
Zei mit un lach 
Drek hebbe nie alleen de willuge wee-en. 
 

Ronald, onze Prins van de Angerse grond 
Lup trots as un Pauw mit prinsevère rond 
Mar ien de buut 
Kiek hi’j wel uut 
Stek dan zien vère ien andersmans kont. 

 
                       -------------------------------- 

 
Keujesliefde 
(Ons Keutje bi’j Hans de bOer zucH Heeel diep) 

 

Gi’j zit Heeeel diep ien mien Hart 
Gi’j bun de Krul ien mien Keujesstart. 
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Gespecialiseerd in reparatie aan fietsen, 
scooters en e-bikes. 

Verkoop van 2e hands fietsen en 
bromfietsen.

Verkoop van onderdelen zowel nieuw 
als 2e hands.

U bent van harte welkom op: 
Jan Joostenstraat 23
6687 AB Angeren 
Tel: 0263824318

Openingstijden:
Ma:  8:00 - 20:00
Di:   9:00 – 18:00
Wo: 8:00 – 20:00
Do:  9:00 – 18:00
Vrij: 9:00 – 18:00
Zat: 9:00 – 17:00
Zon: Gesloten

Gao stemme’ 
a’j’ vûr 

Angere’ bun! www.harriearends.nl
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Zondag 23 februari 2014
 Jeugdpronkzitting: aanvang 14.00 uur 
  Carnavalsmiddag met een spetterende 

show van Clown Click

Vrijdag 28 februari 2014
Jeugdsleuteloverdracht: aanvang 16.00 uur

Sleuteloverdracht aan alle jeugdprinsen van de  
gemeente Lingewaard door burgemeester  

Schuurmans in café de Roskam te Bemmel

Zondag 2 maart 2014
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 4 maart 2014
Kinderdisco: aanvang 14.00 uur

Swingende discomuziek in het Dorpshuis

Jeugdcarnaval

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

De @pestaartjes

Afscheid Prinses Esmay de Dancing Queen 
Wat leuk dat ik in 2010 naast mijn broer 
mocht staan als prinses.  Mijn teleurstelling  
was dus groot toen hij het jaar erop niet meer 
in het prinsenpak paste. En jullie mogen van 
mij aannemen dat ik stond te springen in de 

kamer, toen de @pestaartjes belden en vroegen of  ik 
het stokje wilde overnemen. Als eerste prinses van An-
geren met 2 hofdames aan mijn zijde. Prinses Esmay 
de Dancing Queen met Ana Wissink en Menke van 
de Woude. Zij hebben dit alles met mij mee mogen 
maken. Dat was gezellig!!

Ik vond het heel leuk om de proclamatie  voor de 
jeugdcarnaval te bedenken. En het geheim weer een 
poosje te bewaren. Je kon merken dat niet iedereen het 
leuk vond dat er geen prins was. Maar hopelijk heb ik 
de twijfels van deze mensen weg kunnen nemen. Ik 
heb mijn best gedaan. Maar voornamelijk hebben wij 
ervan genoten.

In het jaar dat Damyan en ik wisselden begon ook het 
nieuwe team van de @pestaartjes. Een heel leuk jong 

team dat met hart en ziel bezig is met de @pestaartjes. 
Marcel en Jeroen, jullie zijn degene die de @pestaart-
jes weer nieuw leven in blazen. Alle begin is moeilijk, 
maar jullie gaan er hopelijk weer iets heel moois en 
levendigs van maken.  Wat ik wel jammer vond, is 

dat wij nooit naar andere verenigingen zijn geweest. 
Hopelijk gaat de nieuwe prins (of  misschien wel weer 
een prinses) dit wel mee maken. Ik wens hen heel veel 
plezier, maar ik denk dat dit zeker weten wel gaat luk-
ken. Ik ga deze tijd nooit meer vergeten. Het was top!

Ondanks dat ik dit jaar (na 4 jaar) aftreed, zal ik nog 
steeds betrokken blijven bij de carnaval, namelijk als 
danseres bij The Stars. Dit is echt super leuk. Dit jaar 
dansen wij Daddy Cool. 

Nu rest mij nog 1 heel belangrijk  punt. Graag zou ik 
via deze weg Dinie van Gelder willen bedanken voor 
het maken van mijn 1e prinsessenjurk. Super bedankt.

 Driemaal Alaaf, 
Esmay van Sommeren
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Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585
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@pestaartjes
Beste carnavalisten,

Wat was het weer een 
prachtig seizoen, een 44 
jarig jubileum waar we met 
zijn allen erg van genoten 

hebben. Vooral de jeugdpronk en 
de jeugddisco, daar was het weer 
erg leuk en gezellig. Natuurlijk niet 
te vergeten de optocht, wat was die 
weer gaaf. Het snoep en de  
bloemen vlogen met grote hoe-
veelheden om onze oren. Het is 
en blijft een traditie om de grote 
raadswagen flink te bekogelen. Zo 
houden we de sfeer erin.

Onze prinses Esmay The Dancing 
Queen en haar 2 hofdames waren 
ook weer prachtig. De dames zagen 
er schitterend uit. De jeugdraad 
stond aan hun zijde en samen heb-
ben deze jongens en meiden er een 
gezellig feest van gemaakt. 
Zo houden zij het carnaval op de 
kaart in Angeren. Chapeau! Fijn 
dat we deze traditie ook met onze 
jongeren voort kunnen zetten.

Helaas zit het er voor onze prin-
ses en haar hofdames weer op. Ik 
wil hun hartelijk bedanken voor 
hun inzet en enthousiasme. Ook 
de ouders van deze dames wil ik 
bedanken voor de hulp achter de 
schermen, in één woord geweldig. 

Het team van de @pestaartjes is 
ook achter de schermen erg druk 
geweest, daar wil ik de dames en 
heren voor bedanken. Zonder deze 
vrijwilligers zou er geen jeugdcar-
naval zijn. Zij hebben weer de taak 
gekregen om een nieuwe prins of  
prinses te zoeken. Dit alleen is al 
een spannende bezigheid. Wie gaat 
het worden? Wie zwaait er dadelijk 
weer de scepter over ons prachtige 
Angeren.

Rara wie wordt het? Ik maak jullie 
vast nieuwsgierig, maar heb geduld 
tot de jeugdpronk dan zullen jullie 
zien wie er samen met ons weer 
een knalfeest van gaan maken.

Ook kunnen jongens en meiden 
zich aanmelden om bij de jeugdraad 
van 11 te komen. Dit kunnen zij 
doen bij Jeroen Krauts of  Marcel 
Molthoff. Want hoe meer jeugdige 
leden des te meer schik. 

Ik wil graag iedereen bedanken die 
mee heeft geholpen om de jeugd 
weer een geweldige carnaval te 
bezorgen: @pestaartjes, prinses en 
hofdames, ouders, medewerkers 
en natuurlijk onze garde. Bedankt, 
ik wens jullie allen een fantastisch 
carnavalsseizoen.

Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Groeten van de
 @pestaartjes

Voor aanmeldingen voor de jeugd-
raad van 11 kunt u contact  
opnemen met: 
Jeroen Krauts T: 06-52548509 of   
Marcel Molthoff  T: 06-20960240

ANGEREN – Dit jaar 
zijn de Bijdehandjes voor 
de zesde keer van de partij 
bij de mooiste carnavals-
optocht uit de Betuwe. Er 

wordt door verschillende carnavals-
groepen gevraagd of  de Bijdehand-
jes lopen of  rijden met de optocht. 
Voordat we daar op in gaan, eerst 
maar even terugkijken naar 2013.

De Bijdehandjes go abroad in 
2013.
Moeilijke woorden gebruiken jullie 
hoor!  Dat hoorden we nadat we 
onze bijdrage voor ‘t Keuje hadden 
ingeleverd vorig jaar. We wilden 

alvast een tipje van de sluier op-
lichten, dat we naar het buitenland 
gingen. Ons onderwerp vorig jaar 
was namelijk “Route 44”. Met een 
knipoog naar het 44-jarige bestaan 
van AKG De Narrenpoel en naar 
route 66 in Amerika. En ook de 
reclamecampagne van een grote 
supermarktketen deed een duit in 
het zakje met route 99.

Hopen dat we goed weer heb-
ben tijdens de optocht van 2014!
En ja, nu de vraag: lopen of  rijden 
ze die Bijdehandjes? Een aantal 
loopgroepen ziet ons graag over-
gaan op motoren. En toegegeven, 
onze mannen hebben het moeilijk 
met het duwen van de uit de kluiten 
gegroeide karren. Het blijft nog 
even een verrassing wat het wordt, 
maar lopen of  rijden houdt ons in 
elk geval bezig.

Wat ons ook bezig houdt, is of  we 
wel goed weer zullen hebben 
tijdens de carnavalsoptocht van 
2014. Zal er sneeuw liggen of  
krijgen we buien over ons heen? Is 
toch elk jaar weer spannend.

 
Wat het weer ook wordt, we  
wensen alle carnavalisten uit ’t Keu-
jesgat weer een geweldige carnaval 
en mooie optocht toe. 

Wêj zien d’r in 2014 in elk geval 
nog steeds bij!

Groetjes! 
De Bijdehandjes

Hoe zal het weer zijn tijdens de optocht?
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Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken
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44 jaar Dansgarde
Vorig jaar vierde A.K.G. de Nar-
renpoel haar 44-jarig jubileum. 
Het zal dan ook niemand verba-
zen, dat de dansgarde van A.K.G. 
de Narrenpoel ook een lang 
bestaan heeft. En laat dat nu dit 
jaar eens 44  jaar zijn. Een mooi 
moment voor een terugblik. In 
1968 werd A.K.G. de Narrenpoel 
opgericht; Wim Huisman werd de 
eerste prins. Corry Janssen wilde 
graag dansmarieke worden, maar 
werd de prinses van Prins Willem 
d’n Erste. Een carnavalsvereni-
ging die net begint, dat betekent 
dat er kosten gemaakt moeten 
worden en dat er vaak geen geld is 
voor extra dingen. Laat staan voor 
een dansgarde. De toenmalige 
voorzitter, Henk van Bon, stemde 
er na een jaar toch in mee dat er 
een dansgarde van 11 meisjes 
mocht komen. ABSOLUUT NIET 
MEER. Corry Janssen ging haar 
zussen Dinie en Hermien af, dus 
dat waren er al 2. Die hadden 
weer vriendinnen en die ook weer 
en zo was de eerste dansgarde van 
11 meiden zo bij elkaar: Dinie 
Janssen, Hermien Janssen, Ans 
Peters, Helma Peters, Jolanda Pe-
ters, Tonny van Alst, Willeke van 
Alst, Roos Gunsing, Petra Pruyn, 
Maria Rutten en Ellen Leijser.

Maar een dansgarde moet ook 
netjes gekleed worden en geld 
was er natuurlijk nog steeds niet. 
De panty’s werden gesponsord 
door Hemmie Bouwman, Willy 
Scholten maakte de gardepak-

ken, de gardelaarsjes en pruiken 
werden gesponsord door de leden 
van de raad van 11, de hoeden 
werden geschonken door Jo Pruyn 
en zie daar de eerste dansgarde 
van A.K.G. de Narrenpoel was 
een feit.

Ook een trainster was snel gevon-
den: Ingrid Bodde van Carnavals-
vereniging de Flabinussen uit Arn-
hem. En zo gebeurde het dat er 
binnen een jaar een gardedans op 
marsmuziek op het podium stond. 
Willie van Bon was begeleidster 
en kleedster van de dansgarde. 
Het tweede jaar kwam er zelfs een 
showdans bij: een cowboydans. 
Willy Scholten maakte weer de 
kleding. De dansgarde groeide als 
kool, want het derde jaar kwam er 
zelfs een minigarde bij op initi-
atief van Wim van Dreumel, waar-
voor Riet en Coby van Dreumel 
de kleding maakten. Mevrouw 
van Onna ontfermde zich over 
deze kleintjes van slechts 4 en 
5 jaar. Na verloop van wat jaren 
nam Leen Vermeulen de taak van 
Willy Scholten over en maakte 
vervolgens jarenlang de kle-
ding. Na verloop van tijd ging de 
dansgarde ook op toernooien en 
deden daar goede zaken. De basis 
was gelegd, dat moge inmiddels 
duidelijk zijn.

Maar zoals bij elke vereniging 
ging het animo eraf, de meiden 
werden ouder en kregen andere 
interesses. Er kwam een ver-
loop in de groepen. Ook bij de 

trainsters hebben we een groot 
verloop gezien, waaronder The-
rese Spekley, Gra Bodde, Hermien 
Janssen, Marga Arends, Petra 
Pruyn en Jolanda Zwartkruis. 
Maar toen werd Imca Bremer als 
trainster aangetrokken en alles 
ging weer in de lift. Dinie van 
Gelder nam het stokje van Leen 
Vermeulen over en Corry Janssen 
van Carla Eerden (begeleidster 
van de minigarde). Els Vermeulen 
en Minetta Stoffels hielpen Dinie 
van Gelder met het maken van 
alle kleding. 

Imca Bremer was jarenlang 
een succesvol trainster bij onze 
dansgarde. De grote garde kreeg 
de naam The Dancing Stars en 
ze gingen weer op toernooien 
(festivals NDO). Toen Imca in 
verwachting was, namen Marcia 
Dahm en Laura van Gelder de 
taak van Imca over. Marcia is 
inmiddels geen trainster meer bij 
onze dansgarde, maar Laura van 
Gelder wel. Zelf danst ze al 23 
jaar bij de dansgarde en ze traint 
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HEIJTING ANGEREN VOF

Nationaal en internationaal transport,
kippervervoer, grondverzet, aannemer in 
grond-, weg en waterbouw, zand grind, 

grond en wegenbouwmaterialen

Paddepoel 4 - 6687 LN Angeren
Tel. 026 - 325 03 02 
Fax. 026 - 325 79 15

Arnhem  
Pieter Calandweg 13, 6827 BJ
Tel:  + 31 (0)26 3644211
Fax  + 31 (0)26 3649988
e-mail

Huissen  
Nijverheidsstraat 10a, 6851 EJ
Tel:  + 31 (0)26 3255230
Fax  + 31 (0)26 3251405
e-mail  

Duiven  
Impact 9, 6921 RZ
Tel:  + 31 (0)26 3121810  
Fax  + 31 (0)26 3121724
e-mail

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

Heteren  
Weerbroek 3, 6666 ML
Tel:  + 31 (0)26 4721771  
Fax  + 31 (0)26 4720591
e-mail heteren@pro�le.nl
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al 12 jaar de groepen. De laatste 
jaren werd Laura ondersteund 
door Vivian Bruinsma en Milou 
Hoogveld. En de dansgarde heet 
sinds een aantal jaren The Stars 
en is onderverdeeld in 3 groepen: 
The Little Stars, The Twinkle 
Stars en The Dancing Stars. Het 
absolute aantal van maximaal 11 
meiden is flink opgeschroefd. Op 
een gegeven moment liepen de 
aanmeldingen zo hoog op, dat het 
bestuur van A.K.G. de Narrenpoel 
riep: 45 meiden en ABSOLUUT 
NIET MEER. Sinds een aantal 
jaren dansen er dus 45 meiden 
bij The Stars en is er elk jaar een 
wachtlijst voor nieuwe meisjes die 
bij ons willen komen dansen. Veel 
meiden dansen al ontzettend lang 
bij de vereniging, van sommige 
meiden hebben de moeders vroe-
ger ook bij de The Stars gedanst. 
Tijdens de jubileumdans die dit 
seizoen wordt gedanst, wordt de 
dans geopend door de muziek uit 
de showdans van de 3-biggetjes. 
Destijds waren deze biggetjes 7 
jaar oud en nu zitten ze alle drie 
nog bij de dansgarde en zijn ze 14 
jaar oud!

En als we het over de dansgarde 
hebben, dan moeten we het na-
tuurlijk hebben over het begin en 

over wie er trainde en over wie 
er kleding maakte enzovoorts, 
enzovoorts, enzovoorts. Maar 
wat is er mooier dan het te heb-
ben over het dansen zelf. Toen 
Laura en Milou het idee voor een 
jubileumdans opperden, moest 
er natuurlijk gekozen worden uit 
al die vele dansen die er inmid-
dels zijn geweest. Alle 45 meiden 
mochten een showdans kiezen van 
de verschillende groepen, het duo 
Leonie en Fleur en de solo van 
Laura die zij het mooiste vonden. 
Meeste stemmen gelden.  En 
grotendeels waren ze  het wel met 
elkaar eens. Kwam dat even goed 
uit. Wat te denken van die gewel-
dige Mary Poppins, waarin Vivian 
en Milou een glansrol vervulden. 
Maar ook de snoepjesheks uit 
Hans en Grietje komt voorbij en 
Joseph met zijn gekleurde jas en 

Fleur en Leonie als Tarzan en Jane 
en natuurlijk Laura als Elizabeth. 
De stemming zat er weer als van-
ouds in bij My Fair Lady en tot 
slot met z’n allen het podium op 
met The Wiz.  Wij horen u denken 
“ach ja”. Hadden we nog meer? 
Oh ja, we hadden nog veel en 
veel meer. Kent u het duo Vivian 
Bruinsma en Laura Stoffels nog. 
Allebei dansen ze inmiddels niet 

meer bij The Stars, maar 
u zult zich de Mummy 
vast nog wel herinne-
ren. En we hadden nog 
als duo Jamie Stoffels 
& Milou Hoogveld en 
Vivian & Milou. En wat 
te denken van enkele 
solodanseressen: Clau-

dia Hoedemaker, Verona Roelofs, 
Sam Scholten en Sophie Schuring. 
En laten we Willeke van Alst niet 
vergeten als onze eerste solodan-
seres (de moeder van onze huidige 
president Bryan Schmidt). Maar 
ook onze eigen Laura van Gelder 
was solodanseres. Zij werd zelfs 
twee maal Nederlands Kampioen 
show!! Inmiddels hebben we zo’n 
beetje heel musicalland als show-
dans voorbij zien komen: Wicked, 
Robin Hood, Fame, Pippi Lang-
kous, Footloose, Aida, Lion King, 
Petticoat, Floddertje, De gelaarse 
kat en Mamma Mia. Dat zijn er 
zo maar elf en als het moet, dan 
gaan we nog even door. En dan 
hebben we ook nog de Old Stars 
die tijdens de pronk vaak lieten 
zien wat ze nog konden of dach-
ten te kunnen. In ieder geval was 
bij de Old Stars het plezier vooral 
belangrijk.

En dat is gelukkig ook bij de 
meiden zo. Want die 45 meiden 
hebben ontzettend veel lol samen. 
Niet alleen op de trainingen, maar 
ook tijdens de avonden dat ze op-
treden. De groepen trainen iedere 
week. In april begint het nieuwe 
seizoen en wordt er wekelijks een 

uur getraind door elke groep en 
door de Dancing Stars zelfs 1,5 
uur (die dansen immers ook op de 
NDO-toernooien en werden vorig 
seizoen zelfs 5de (van de 8) op 
het Europees Kampioenschap). 
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Cafetaria Braulio
Angeren en Gendt 

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

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

     

Voor een perfecte kleur zonder ammoniak

Veilingweg 12 – 14
6851 EG Huissen
T. 026 32 50 582
I: www.jeurissen.netMa-vr 7.30 - 18.00 uur 

Zat.  7.30 - 15.00 uur

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

Fax 026 - 3257345
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In november moeten de dansen 
dan klaar zijn en daarna worden 
de puntjes nog op de i gezet. En 
soms hebben we tussendoor nog 
een ander project, zoals dit jaar de 
jubileumdans en sinds een aantal 
jaren dansen een aantal meiden 
ook op het vrijwilligersgala in 
Gendt en daar moet ook weer voor 
geoefend worden. Op de avonden 
dat we optreden bij A.K.G. de 
Narrenpoel zijn ze om 18.00 uur 
al in het dorpshuis. Daar worden 
de meiden door een groot aantal 

hulpmoeders in de make-up gezet, 
worden de haren mooi gedaan met 
prachtige haarstukken van Hairfa-
shion Suus en worden ze geholpen 
bij het aankleden. Het is gezel-
lig in de kleedkamer met lekkere 
dingen. Na de presentatiemid-
dag op 8 december 2013 (de 7de 
presentatiemiddag al weer) was er 
zelfs taart. Een taart van AK.G. de 
Narrenpoel ter felicitatie voor ons 
44-jarig jubileum. Dat was feest. 
Maar er was vaker feest. Wat te 
denken van de keren dat we het 
Lingewaard toernooi hebben 
gewonnen. En toen die ene keer 
dat we ook de wisseltroffee mee 
naar Angeren mochten nemen. 
Wat waren we trots. En ook op die 
prachtige momenten was er taart 
voor alle meiden. Helaas kunnen 

we niet meer naar het Lingewaard 
toernooi toe. Dit toernooi wordt 
sinds een aantal jaren gehouden 
op het podium van het OBC de 
Heister in Bemmel. De hoogte op 
dit podium is helaas zodanig, dat 
onze decorstukken daar niet pas-
sen. Onze prachtige decorstukken 
die reeds een aantal jaren worden 
gemaakt door Johan van Gel-
der en Erik Rikken. Onze eigen 
decormannen. Wat zijn ze trots op 
ons, maar wat zijn wij ook trots 
op deze twee mannen. En wat zijn 

deze mannen blij (en niet 
alleen de mannen, maar 
wij ook), dat ze in de loop 
der jaren de bus van Erik 
Wierbos en de laatste jaren 
de bus van Groentezaak 
Hermsen mochten lenen 
om alle spullen in één keer 
naar de toernooien te bren-
gen of naar het dorpshuis.

In de loop van 44 jaar is dans- 
garde The Stars uitgegroeid tot 
een grote club. En voor zo’n club 
is een hele organisatie nodig. 
Laura van Gelder en Milou Hoog-
veld zijn de huidige trainsters. 
Dinie van Gelder en Mariska 
Wagener zijn de begeleidsters van 

het hele spul. Elk seizoen worden 
er nieuwe thema’s bedacht voor 
de nieuwe showdansen. En als je 
in april wilt starten, dan moet je 
nu al beginnen te denken aan de 
nieuwe thema’s. Die thema’s daar 
brainstormen we met z’n vieren 
over. De muziek dat regelt Laura, 
die zoekt alles uit en mixt alles tot 
1 liedje. Kleding en decor beden-
ken en tekenen ze uit. De meiden 

schilderen ook de doeken voor 
het decor. Ze hebben dan ook een 
prima plek waar ze dit allemaal 
kunnen doen, namelijk bij de 
familie Hermsen in de hal. En zo 
is ook Fleur Hermsen vaak met 
de schilderkwast te zien daar. Het 
echte knutselwerk laten ze aan de 
mannen over. En het maken van 
de kostuums? Ja, daar hebben 
we Dinie voor. Stofjes zoeken, 
patroontjes zoeken, patroontjes 
knippen en naaien. Ze doet het al-
lemaal. Vorig jaar bij het jubileum 
van A.K.G. de Narrenpoel heeft ze 
eventjes 45 nieuwe gardepakken 
gemaakt! Gelukkig krijgt ze wel 
hulp, al is dat niks vergeleken bij 
wat Dinie allemaal doet. Maar ze 
is blij met alle hulp die er komt. 
En dan moet alles ook nog gewas-
sen en gestreken worden. Geluk-
kig hebben we met zoveel meiden 
die dansen, ook heel veel ouders 
tot onze beschikking staan. En 
heel veel zijn er heel enthousiast 
en zodoende zijn er dan ook altijd 
veel helpende handjes met welke 
activiteit dan ook.

Dus een groot dank je wel voor 
alle helpende handjes gedurende 
al deze 44 jaren. Een groot dank 
je wel voor alle mensen die The 
Stars hebben gebracht waar we 
nu staan. We hopen dat we in de 
toekomst nog vele meiden (en 
misschien wel jongens) nog ont-
zettend veel dansplezier kunnen 
en mogen bezorgen! Op naar 55 
jaar The Stars!
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volvocars.nl

ZWEDEN ZIJN 
sportief

Ervaar de nieuwe 
Volvo S60 

* Tegen meerprijs leverbaar.
Volvo S60 v.a. € 29.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 549 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 
873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.
Gem. verbruik: 3,9 - 9,9 l/100 km (25,6 - 10,1 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 103 - 231 g/km.

• Permanent Adaptief Grootlicht
• Standaard City Safety
• Pedestrian & Cyclist detection*
• Interactief TFT-instrumentenpaneel*
• High Performance Audio met Bluetooth audiostreaming*
• Sportstoelen met lederen bekleding*

€29.995
vanaf 

ook als automaat

€549 P/M

Leasen vanaf

De zuinige Volvo S60 daagt u uit voor een sportieve rit. De lederen 
sportstoelen* geven u het gevoel één te zijn met de auto. Zo rijdt u heerlijk 
relaxed. Ook op het gebied van veiligheid is de S60 vooruitstrevend, want de 
auto is standaard uitgerust met City Safety. En met het Permanent Adaptief 

Grootlicht heeft u ook ’s nachts perfect zicht op de weg zonder dat u andere 
weggebruikers verblindt. Een dynamische sedan die u dankzij de zuinige 
D2-dieselmotor al kunt rijden met slechts 20% bijtelling, ook als automaat.

w w w . h e n k s c h o l t e n . n l

Arnhem Malburgseveerweg 10  T 026 3849494
Nijmegen Weg door Jonkerbos 10 T 024 3515253
Ede Neonstraat 19  T 0318 666688

Tiel Kellenseweg 24  T 0344 614501
Culemborg Plantijnweg 31  T 0345 516613

Taart benodigheden
Workshops

Cadeau artikelen
Peeze ko�e

Kampsestraat 55 Angeren
www.taartjetuttebelle.nl

Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79
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Bouwersbal 2013



 
CARNAVALSLIED FC KNUDDE  2013   JUBILEUM- PRONKZITTING 
Wijze: Ooh kleine jodeljonge    Manke Nelis  Gezonge dur:  FC Knudde  Foto’s: Ben Otters       
Titel:   Ooh Keujesgatse jongen  Tekst: FC Knudde    Mesiek: Willie, Fred en…… we zien wel. 
 
 
REFREIN FC KNUDDE 
Oh keujesgatse jonge 
Ow hek zoveul bezonge 
Ik wil ow, ow , ow ien heel mien leve 
Geij kun mit mien, mien, mien veul beleve 
Drooom van ow alle nachte 
Kaaan op ow nie mer wachte 
Gao weg uut ’t keujesgat 
Kom nao mien hier ien de stad 
Schatje 
Ik kom eg nie nao ow stadje 
Ik bun gin Angers watje 
Ik hur thuus ient keujesgat 
 
 
COUPLET 1 FC KNUDDE 
Nao de erste vripartij, wier tie al ziek 
Miste vat en moet, de benkskes aon de diek 
Ut was niks ien de stad, allemol lariekoek 
Wou durrum trug nao de Lodderhoek 
 
COUPLET 2 FC KNUDDE 
Wurd now  dur de Betuwlijn,  ien slaop gesus 
Das zachter dan dur, un stadse trolleybus 
Hurt  now  elke dag, de BAVO-tore slaon 
Ziet wer  ut keuje,  beij  de Boer staon 
 
 
COUPLET 3 FC KNUDDE 
Mins wa is tie blij, heij is ien Ang’re trug 
Wurd high nie van de wiet, wel van de keujeslug 
Heij kiek nie mer nao de vrimde meide um 
Mar wel as die meid,  uut Angere kum. 
 
 
 
 
  
 
 
                                   Mit dank aon: René Kuster, model keujesgatsejonge Wim, model stadsedame Kitty 
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Sint Maartenstraat 40 in Gendt 

Telefoon nummer 0481 423007 

HAIRFASHION “SUUS”
Voor hem en voor haar

Pastoor Versteeghstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Mobiel 06 51 77 70 04
www.hugovandervelde.nl
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Pannerdenseweg 99  Tel.: 0481 - 42 19 24
6686 BD  Doornenburg  Fax: 0481 - 42 50 62
www.autorijnhoeve.nl

AUTO  
RIJNHOEVE BV

Dikke bossen, dunne prijzen. 
Alaaf!

Totaalleverancier met oog  
voor prijs, kwaliteit, service  
en mensen.

sterk in
 GROND-, WEG- EN WATERBOUW

 AFVAL EN REINIGING

 SLOOP EN ASBESTSANERING

 BETON-, PUIN- EN ASFALTRECYCLING

Veilingweg 8 te Huissen | 026 - 326 62 00 | info@vandalenbv.nl

Container nodig? Kijk op vandalenbv.nl!

Onze projecten bekijk je op 
vandalenbv.nl

Slagersbedrijf Th. Huisman 

Houthakker 13
6681 CW Bemmel
Tel:  0481 - 462860
Fax: 0481 - 451777 
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Programma
Dolle Dagen 2014

Zaterdag 1 maart
Aanvang 11.11 uur:

Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de  
gemeente Lingewaard door burgemeester  

Schuurmans  in café de Roskam in Bemmel
Tevens wordt hier de Orde  van de Vlinder uitgereikt

Aanvang 20.11 uur:
Groot gekostumeerd Bouwersbal in het Dorpshuis

Met muziek van Duo Decibel

Zondag 2 maart
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 3 maart
Fruhsjoppen 

A.K.G. de Narrenpoel gaat samen met de  
Deurdweilers fruhsjoppen in Valburg

Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis!

Dinsdag 4 maart 
14.30 uur tot 16.30 uur:
Bezoek van zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Ronald de Muzikant en Prinses Debby aan de  
jongste en oudste inwoner van ‘t Keujesgat. 

Aanvang 20.11 uur:
Afsluiting van het seizoen 2013/2014 met een gezellige 
afterparty in het Dorpshuis. Op deze avond wordt de  
Publieksprijs uitgereikt. Klokslag 00.00 uur gaan de  
steken af en wordt afgesloten met haringhappen.

Voor de jeugdactiviteiten zie pagina 33
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Afsluiting seizoen 2012/2013
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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):
Kermisterrein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf Molenstraat/ 
linksaf Pastoor Versteegstraat / 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.

Route onder voorbehoud i.v.m. werkzaamheden. 
Kijk op www.narrenpoel.nl voor de actuele stand 

van zaken.
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Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN

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

Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl
www.inktvismedia.nl

 
Drukwerk

Sign

Vormgeving

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

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

�eu�ens�eu�ens�
ambachtelijk maatwerk

Laco sportcentrum Bemmel
Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmel 
www.laco.eu/bemmel
Mail:  Bemmel@laco.eu
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Geen koopavond
Maandag gesloten

A.K.G. de Narrenpoel 
bedankt alle 

adverteerders!
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Pronkzitting 2013
DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968
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