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Beste mensen uit ’t Keujesgat en 
omstreken,

Voor jullie ligt alweer een bijzonder fraai 
exemplaar van het inmiddels legendari-

sche ‘buukske waor alles ien stee over carnaval ien 
Angeren’, beter bekend als ’t Keuje.

Voor het geoefende en ook het minder geoefende 
oog valt direct op dat de lay out van de voorkant 
dit jaar afwijkt van de voorgaande edities, ook de 
binnenzijde bevat reeds een aantal kleine aan-
passingen. Dat heet met de tijd meegaan. Dat 
proberen we met onze vereniging zeker ook te 
doen en daarmee het carnaval in Angeren levend 
te houden. 

Zo hebben we vorig jaar feedback gehad van de 
bouwgroepen, waar we mee aan de slag zijn  
gegaan. Natuurlijk kan niet elke wens worden  
ingewilligd en niet elke gedachte worden door-
gevoerd, maar er zijn zeker suggesties waar we wat 
mee kunnen, misschien wel moeten. 

Wij hebben dit seizoen dan ook weer ‘ouderwets’ 
geopend met een heuse band die de zaal op de 
kop heeft gezet. Nee, niet met zo’n potdeksel band, 
maar met de flitsende band Seven Day’s Music. 
Uit de reacties die we daarop hebben ontvangen, 
blijkt dat deze verandering in goede aarde is  
gevallen. 

Gelukkig kunnen we in 
Angeren bouwen op een 
hechte club carnavalslief-
hebbers. Zij komen ieder 
jaar met ideeën en bijdra-
gen aan bijvoorbeeld de 
pronkzitting (die dit jaar 
van een ongekend niveau 
was) en niet te vergeten 
ze dragen bij aan de mag-
nifieke optocht. Dat geeft 
ons als vereniging ook 
de ‘drive’ om het carnaval 
voor iedereen aantrek-
kelijk te houden. In ieder 
geval is ’t Keuje door de bijdragen van velen van 
jullie in de vorm van het aanleveren van verhaal-
tjes, advertenties of gewoon omdat je leuk op de 
foto staat, weer zeer lezenswaardig.

Tot slot wens ik ons prinsenpaar Prins Ronald de 
Muzikant en Prinses Debby veel plezier in het 
tweede seizoen: ‘Geniet ervan, want voor je het 
weet ‘hè’ j’ je je er dur hin geslaoge’. 

Ik wens een ieder veel leesplezier en een bijzonder 
mooi carnaval in ’t Keujesgat en zie jullie graag op 
één van onze avonden en in de optocht. 

Driemaal Alaaf
Johan Wagener,

Voorzitter

De Kleurdweilers, Pronkzitting 2015 
(Melodie: Vrouwkes)

Meerdere keer per jaar gaan alle remmen 
los. Dan is het feest in Angeren en ieder-
een gaat los. We vieren feest en maken 

lol en niets is ons te gek. Met bier en wijn en wat 
nogal we worden knettergek.

Refrein:
Ik zie ze links, ik zie ze rechts. 
De ene die loopt wachel 
en de ander die loopt recht. 
Ik zie ze links, ik zie ze rechts. 
Ik krijg er geen genoeg van. 
Ik ben knotsknettergek.

Vur ANGEREN!!!!
Vur ANGEREN!!!!
STOP...... EN DOOR!!
Vur ANGEREN!!!!
STOP...... EN DOOR!! 

Ik loop de polonaise met Jan en onze Door, 
Kerremis en carnaval, gaat het steeds maar door.
De Kriebels in de Lente, Oktoberfeest is fijn,
Het is altijd goed om in het Keujesgat te zijn. 

Refrein

Een blonde, brunnette, een zwarte en een rooie,
Na elke meter bier worden ze alleen maar mooier.
In Angeren het Keujesgat , ons durpke aon de Rien
Is het toch zo fijn om te zien.

Ik zie ze links, ik zie ze rechts. 
De ene die loopt wachel 
en de ander die loopt recht. 
Ik zie ze links, ik zie ze rechts. 
Ik krijg er geen genoeg van.
Ik ben knotsknettergek.

Vur ANGEREN!!!!
Vur ANGEREN!!!!
Vur ANGEREN!!!!
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Openingsavond seizoen  2014-2015  
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Alweer een editie van het mooiste blaadje 
van ‘t Keujesgat, een magazine waar heel 
veel mensen naar uit kijken. Ik zeker! Het 
is namelijk elk jaar weer genieten om dit 
prachtige blad meerdere malen door te 

spitten, zodat de herinneringen van het vorig en 
huidig seizoen weer kraakhelder in je gedachten 
gegrift staan. Het is ook heerlijk om in het nieuwe 
exemplaar weg te dromen en je te verbeelden hoe 
de dolle dagen dit jaar gaan verlopen, ieder op zijn 
eigen manier. Natuurlijk word je daarbij ook een 
klein beetje geholpen in ‘t Keuje door de fantas-
tische foto’s die op één of twee na allemaal zijn 
geschoten door onze huisfotograaf Henk Sluiter, 
één van de vele medewerkers van A.K.G. de  
Narrenpoel.

Elk jaar blik ik samen met de lezer even terug op 
het afgelopen seizoen. Een seizoen met flink wat 
bestuurlijke verschuivingen, maar ook het debuut-
seizoen van onze Prins Ronald de Muzikant en zijn 
Prinses Debby. Wat een geschenk voor de vereni-
ging, vindt u ook niet? Buiten het feit dat ze een 
prachtig plaatje vormen (vooral hij zo gek is als een 
deur) hebben we het voordeel dat de Deurdweilers 
vaak ook zijn waar ons Prinsenpaar is: dus gegaran-
deerd feest! En zo heb ik persoonlijk het afgelopen 
seizoen ook beleefd: overal en elke dag was één 
groot feest.

Waar ik ook even op terug wil kijken is onze ope-
ningsavond die afgelopen november plaats vond. 
Wat zijn we die avond verwend zeg, want wat 
hebben we heerlijk genoten die avond. Heel eerlijk 
gezegd verdienen de bandleden van Seven Days 
Music alle credits. Zij vulden namelijk een groot 

gedeelte van de avond 
met een geweldig stuk 
muziek. Wij van A.K.G. de 
Narrenpoel hopen nog 
vaak te mogen genieten 
van deze Gendtse-
Angerse muziekcombi-
natie tijdens de carnaval. 
Wat een talent!

Verder werd het grote 
publiek vermaakt 
door onder andere de 
Deurdweilers en niet 
te vergeten onze eigen 
trots: The Stars. Onze meiden hebben weer hard 
gewerkt om ons te vermaken met nieuwe dan-
sen en dat is ze wederom gelukt, zoals altijd. De 
Dancing Stars, onze oudste meiden, hebben zelfs 
bewezen dat niet alle verandering slecht hoeft te 
zijn. Wat een power in hun beide dansen, wat een 
plezier stralen ze uit en wat een geweldig talent. Ik 
kan niet anders zeggen dan dat ik erg trots ben op 
al onze Stars. Dames en jongeman, ga zo door!

De pronkzitting, een buutavond voor jong en oud, 
was dit jaar weer een gedenkwaardige avond. 
We hebben natuurlijk ook nog iets om naar uit te 
kijken, de dolle dagen met de fantastische optocht. 
Ik kijk er naar uit!

Driemaal Alaaf
Bryan Schmidt

President

In memoriam
Op 7 augustus 2014 kregen wij het trieste bericht van het overlijden 

van

Dokie Overweel – Remie

echtgenote van ons ere-lid en oudvoorzitter Rook Overweel.

Dokie blijft in onze herinnering voortleven als een vrouw met veel 
gevoel voor humor en een grote betrokkenheid bij 

A.K.G. de Narrenpoel.

Wij wensen Rook, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe
om dit grote verlies te dragen.
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A U T O D E M O N T A G E B E D R I J F
Jansen van Beek

Voor een perfecte kleur zonder ammoniak

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

HENDRIKS2WIELERS.NL

Jan Joostenstraat 23 
6687AB Angeren

026-3824218

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

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

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

Voor meer informatie en openingstijden 
zie hendriks2wielers.nl

Dikke bossen, dunne prijzen. 
Alaaf!
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Prinsenpaar:
Ronald Dikker en Debby Slinkman

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

Erevoorzitter:
Herman Claassen

Ereleden:
Rook Overweel en Wim Huisman

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

President:
Bryan Schmidt

Medewerkers:
Erik Arends, Gea Boerboom, Frank van Bon, Frank 
de Haar, Wilco Huisman, Henk Janssen, Raymond 
Kuster, Jan Molthoff, Frank Polman, Henk Polman, 
Willy Smits, Patrick Vermaas, Jochem Vermeulen en 
Cor Zwartkruis 

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

Jeugdprinsenpaar 
Bram Alofs en Marlijn Schuring 

Jeugdraad 
Thom Alofs, Stijn Giesen, Jason Hagen, Tristan 
Hagen, Joes Jansen, Nika Kooistra, Kim Molthoff, 
Loes Overweel, Stijn Scholten, Eline Schouten 
en Tjard van der Wouden

 
The Stars:

Trainsters: 
Laura van Gelder en Milou Hoogveld

Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Mariska Wagener

Little Stars: 
Rianne Bohmer, Susan Fox, Gijs Hermsen,  
Janne Huisman, Emma Kuster, Jade Kuster,  
Imke Maassen, Mila Maters, Maike Molthoff,  
Luna Oosterink, Noa Oosterink , Joy Scholten 
en Eline Schouten

Twinkle Stars:
Marieke Fox, Pam Helsen, Maud Hermsen,  
Silke Hermsen, Fleur Holleman, Fae de Krosse,  
Kim Molthoff, Loes Overweel, Michelle Peters, 
Mieke Polman, Fien Scholten, Sam Scholten,  
Sylvie Schraven, Charlotte Schuring,  
Marlijn Schuring en Esmay van Sommeren

Dancing Stars:
Lianda Buurman, Melissa van Dam, Karlijn van  
Delen, Laura van Gelder, Marleen Hendriks, Leonie  
Hogenkamp, Milou Hoogveld, Rosiana van Huit, 
Chantal Kregting, Ann de Krosse, Romy Maters, 

Chrissy Menting, Shirley Peters, 
José Rikken, Nikki Schonenveld, 
Sophie Schuring en Emmely  
Wagener
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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   

     

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

Fax 026 - 3257345

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
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Beste Carnavalisten,  
Wij, Prins Ronald de Muzikant en Prinses 
Debby, kijken terug op een voor ons  
geweldig eerste seizoen als Prinsenpaar 
van AKG de Narrenpoel. 

Het was wel wennen, maar met hulp van onze 
adjudant Hans en de hele vereniging was het een 
ontzettend mooie belevenis en kijken wij uit naar 
de komende en tevens ook laatste periode van leut 
en gezelligheid!
 
De dolle dagen begonnen op vrijdag 28 februari, 
waarbij wij een bezoek hebben gebracht aan de 
optocht op basisschool ”de Marang” in Angeren. 
Hier straalde onze jeugdprins Bram de Keeper met 
zijn Prinses Marlijn tijdens de optocht staand in 
een mooie cabrio. Samen hebben wij de prijsuitrei-
king verzorgd op school. 
‘s Middags hebben wij nog een bezoekje gebracht 
aan de Jeugdsleuteloverdracht bij CV de Piassen in 
Bemmel.

De volgende dag was het vroeg uit de veren om 
gezamenlijk naar Bemmel te gaan waar de grote 
sleuteloverdracht zou plaats vinden. Na een  
gezellige opwarmronde bij Het Wapen van  
Bemmel gingen we met alle carnavalsverenigingen 
in optocht met veel kabaal en dweilmuziek richting 
Café De Roskam waar burgemeester mevrouw  
Marianne Schuurmans de sleutels zou uitreiken 

aan alle Prinsen van Lingewaard! Dit was een lange, 
maar gezellige middag. ‘s Avonds was er weer het 
jaarlijkse Bouwersbal in onze “feestburcht” ‘t Dorps-
huus ien ’t Keujesgat. Dit was een super avond met 
medewerking van Duo Decibel.

De volgende dag stond de mooiste optocht van 
Lingewaard op het programma. Rond het  
middaguur was het bij ons verzamelen en werd 
er een broodje en soep genuttigd. Daarna zijn we 
met zijn allen op de Prinsenwagen richting het 
Keuje gegaan om deze traditiegetrouw te  
wassen met bier en wat te eten te geven! Terug 
bij ons prinsenhuis was het wachten op de aan-
vang van wederom de mooiste en druk bezochte 
optocht van heel Lingewaard. Wij hadden een 
geweldig uitzicht vanaf de Prinsenwagen, welke 
door chauffeur Jochem Vermeulen mooi bij ons 
voor de deur was geparkeerd. Na al het moois wat 
de bouwgroepen hadden gemaakt, sloten wij de 
optocht af, dat was echt genieten! In het Dorps-
huus was er de prijsuitreiking en bleef het nog lang 
erg gezellig.

Maandag was het tijd voor “frühshoppen” en zijn 
wij op uitnodiging van onze vrienden van ’t Blauwe 
Striekske uit Valburg met het AKG en De Deur-
dweilers in een grote bus naar Valburg vertrokken 
waar een geweldig ontbijt op ons stond te wach-
ten. Hierna barstte het feest los en gingen we door 
van het ene naar het andere café in Valburg. Om 
19.00 uur vertrok de bus weer richting het Keujes-
gat. Na afloop zijn wij nog naar een goed diner bij 
John en Annemiek Peters geweest en tot slot met 
een kleine delegatie (wie er nog mee kon…) naar 
onze vrienden van De Kroanige Zwoane vertrok-
ken. Dit was ook erg gezellig, maar we zijn op 
tijd vertrokken richting Angeren. Hoewel enkele 
Deurdweilers nog zijn blijven hangen tot....!
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EEN GEBRUIKTE 
VOLVO VAN VOLVO

VOLVOCARS.nl/SELEKT

Bent u op zoek naar een Volvo-occasion? Dan wilt u natuurlijk absolute zekerheid over de kwaliteit. Daarom hebben we het Volvo  
Selekt-programma ontwikkeld: eerst kiezen we de beste auto’s. Onze technici upgraden vervolgens de software en controleren de auto’s 
op meer dan 100 punten om de Volvo-kwaliteit te garanderen. Tot slot voegen we de rust van 12 maanden Europese garantie toe. Omdat 
bij Volvo Selekt alles om u draait houden we er zelfs rekening mee dat uw auto ondanks alles niet bevalt. Daarom kunt u uw Volvo Selekt-
occasion binnen 30 dagen of 1500 kilometer altijd omruilen. Daarom kunt u uw Volvo Selekt-occasion binnen 30 dagen of 1500 kilometer 
altijd omruilen. Zo bieden we u de veiligste manier om een Volvo-occasion te kopen.

• Jonger dan 60 maanden
• Maximaal 150.000 km gereden
• 12 maanden onbeperkte kilometergarantie
• Volvo Selekt Health-checklist gecontroleerd 

door de erkende Volvo-dealer.
• Gratis 24 uur wegenhulp in heel Europa
• Omruilgarantie 30 dagen/1500 km
• Complete software-upgrade van 

motormanagement & aandrijflijn

Henk Scholten Nijmegen B.V.
Weg door Jonkerbos 10
Nijmegen
024-3515253

Henk Scholten Ede B.V.
Neonstraat 19
Ede
0318-666688

Henk Scholten Tiel B.V. 
Kellenseweg 24
Tiel 
0344-614501

Henk Scholten Culemborg B.V. 
Plantijnweg 31
Culemborg
0345-516616

Henk Scholten B.V.
Malburgseveerweg 10
Arnhem
026-3849494

    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

"Mariton"

Christinastraat 8 
6687 BZ  Angeren 
Tel. 026 325 02 03

Openingstijden:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag t/m donderdag 8:30 - 18:00 uur
vrijdag 8:30 - 19:30 uur
zaterdag 8:00 - 15:30 uur

www.kapsalonmariton.nl

kleurenspecialist

De kapsalon met service



Hierbij bedoelen wij niet het aantal jaren 
dat carnavalsploeg De Struukduukers al 
bestaat (19 jaar), maar het aantal jaren ge-
leden dat onze voorvaderen zich op deze 
mooie plek vestigden. In de Keujesgatse 

optocht willen we dit heugelijke feit niet onopge-
merkt voorbij laten gaan!

De saamhorigheid van onze 
Angerse gemeenschap zien wij 
terug in onze carnavalsgroep. De 
“eerste lichting” Struukduukers is 
inmiddels eind 30 dan wel begin 
40, waarvan de oudste kinde-
ren inmiddels al fanatiek mee 
papier-machéen en schilderen. 
Daarnaast hebben zich een aan-
tal fanatieke pubers aangesloten 
die elke verloren minuut van 
de dag de Struukduukers- app 
bestoken of we dan toch niet zo 
snel mogelijk kunnen gaan bouwen!

Ook hebben zich de laatste jaren een aantal men-
sen aangesloten van andere carnavalsgroepen die 
uit elkaar vielen. Je zou kunnen zeggen dat we 
daarmee minder concurrentie hebben, maar we 
hopen natuurlijk wel dat we de komende jaren 
op een flink aantal wagens in de optocht mogen 
blijven rekenen. 

Het bouwen is echt de kracht van onze groep, hier-
bij komen op natuurlijke wijze de sterke punten 
van de leden naar boven. Zo komt het regelmatig 
voor dat minder technisch aangelegde leden pas 
3-4 weken na aanvang van de wagenbouw op 
komen dagen om zich meer om de afwerking te 
bekommeren. Het gevoel om samen met allerlei 
verschillende mensen iets moois te maken gaat 

heel diep en versterkt het 
saamhorigheidsgevoel. 
Velen zien elkaar maar 1 
keer per jaar met de  
carnaval, maar bouwen 
toch een sterke band op.

Zonder bouwplek geen 
wagen. We zijn echt 
enorm blij dat de fami-
lie Emmerzaal elk jaar 
bereid is om de winter-
tarwe tijdig te verkopen, 

zodat de Struukduukers de schuur in kunnen! 
Langs deze weg nogmaals onze dank voor het 
inmiddels al jarenlange warme welkom aan de 
Rietkampseweg.

Wij wensen iedereen veel plezier met carnaval.
3 x Alaaf voor het Keujesgat!

De Struukduukers

Dinsdagochtend hadden we een vrije ochtend. 
‘s Middags hebben we een bezoek gebracht aan 
de Jeugddisco in het Dorpshuus en hebben de 
prijsuitreiking van de mooist verklede kinderen 
verzorgd. Hierna zijn wij naar de jongste en oudste 
inwoner van Angeren geweest.  

Na een heerlijk diner bij Johan en Mariska Wage-
ner was het weer tijd om ons op te maken voor de 
afsluitingsavond van ons eerste seizoen. Met onze 
familie, Het Blauwe Striekske uit Valburg en natuur-
lijk A.K.G. de Narrenpoel, de Deurdweilers en alle 
aanwezigen hebben we er een superavond van 
gemaakt. 
Burgemeester Marianne Schuurmans kwam met 
de wethouders de sleutel ophalen als symbolische 
sluiting van het carnavalsseizoen. 

Om 0.00 uur was de afsluiting, de steken werden 
afgezet en was er nog het haringhappen en daarna 
de afterparty bij ons in de Molenstraat.
 
Op zaterdag 15 november was de openingsavond 
van ons tweede en laatste seizoen als Prinsenpaar. 
Onze vrienden uit Valburg waren deze avond te 
gast. Na de gardedansen en de moderne dans van 
The Stars en natuurlijk ook de geweldige showdan-
sen was het aan “Seven Days Music” uit Gendt om 
er een geweldig feest van te maken. Dit is ze zeker 
gelukt. Ook De Deurdweilers hebben nog van zich 
laten horen….!! De avond werd afgesloten met een 
afzakkertje bij ons thuis en natuurlijk… stuumkes 
met slemp! 
 
Wij hebben ontzettend veel zin in het komende 
seizoen en we gaan er samen weer een onvergete-
lijk feest van maken. 

Wij sluiten af met ons motto: “Wij slaon ons d’r wel 
dur hin”.

Drie maal Alaaf 
Prins Ronald de Muzikant 

en Prinses Debby
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Ma-vr 7.30 - 18.00 uur 
Zat.  7.30 - 15.00 uur

Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Word lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

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

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

�eu�ens�eu�ens�
ambachtelijk maatwerk
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De sleuteloverdracht van het carnavals-
seizoen 2013/2014 vond plaats in Café de 
Roskam in Bemmel. Al een aantal jaren is 
het gebruikelijk dat tijdens deze sleutel-
overdracht de “Orde van de  

Vlinder” wordt uitgereikt. Burgemeester Schuur-
mans reikte deze keer voor de eerste maal deze 
ordes uit. Één persoon uit elke dorpskern van de 
gemeente Lingewaard die zich op bijzondere wijze 
inzet voor zijn/haar carnavalsvereniging maakt 
jaarlijks kans op deze onderscheiding. 

Ook dit jaar zou iemand verbonden aan A.K.G. 
de Narrenpoel deze onderscheiding ontvangen. 

Iemand die het niet 
alleen zeer verdient, 
maar ook iemand die 
het zeer gegund is. 
Nietsvermoedend had 
ze een aantal van haar 
meiden net nog zien 
optreden. En even en-
thousiast als altijd ving 
ze deze meiden na het 
optreden op.  

Alleen toen werd ze 
ineens het podium op-
geroepen: Laura van Gelder! Aangemoedigd door  
familieleden, haar meiden en A.K.G. de Narrenpoel 
ontving Laura van burgemeester Schuurmans een 
bronzen medaille en een oorkonde. 
Onze Laura die al meer dan 22 jaren danst bij The 
Stars, die al meer dan 11 jaar The Stars traint en de 
meiden naar een ongelooflijk hoog niveau weet te 
tillen.  Ieder jaar weer verzint Laura de muziek, de 
thema’s en de dansen en bemoeit ze zich ook nog 
met de kleding en de decors. En niet te vergeten 
de wekelijkse trainingen van de drie dansgroepen. 
Maar wat was Laura verrast en wat was ze trots. 
Na afloop bloemen van iedereen, felicitaties, foto 
hier, foto daar. Laura genoot en dat was terecht. ’s 
Avonds met het bouwersbal liep Laura nog steeds 
te glunderen van oor tot oor en hing de Orde van 
de Vlinder nog steeds om haar nek.  

Laura, de Orde van de Vlinder heb je meer dan ver-
diend en we hopen nog vele jaren van je te mogen 
genieten! Proficiat.

Een dronkenlap was trots op zijn nieuwe appartement en na een avondje uit toonde hij het aan enkele 
vrienden. Zo kwamen ze op de slaapkamer en daar hing een grote koperen 
gong.

‘Wat gebeurt er met die gong?’ vroeg een van de vrienden.
‘Het is geen gong. ‘t Is een sprekende klok,’ antwoordde de dronkaard.
‘Een sprekende klok? Eerlijk waar?’ vroeg zijn verbaasde vriend.
‘Jaaa,’ bevestigde de eigenaar.
‘En hoe werkt zoiets dan?’ vroeg de vriend met een achterdochtige blik.
‘Kijk,’ zei de zatlap. Hij nam het bijhorende slaghout, gaf de gong een oorverdo-
vende klap en deed een stap achteruit. De drie gasten stonden verbaasd naar 
elkaar te kijken, tot plots…
Iemand aan de andere kant van de muur schreeuwde,
‘Jij, vervelende zak! Het is potverdorie kwart voor vier in de morgen!
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Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 

Nijverheidsstraat 64, 6681 LN Huissen
Postbus 138, 6680 AC  BEMMEL 
www.linsen-lenc.nl

Tel.: +31 (0) 26 325 19 44 
Fax: +31 (0) 26 327 58 79

Kamervoort 17d, 6687 LB Angeren
telefoon (026) 388 66 51 | fax (026) 388 66 52 

mobiel 06 - 53 20 00 50 | e-mail bert.holland@hetnet.nl
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Wij zien wir gevraog’ um ‘n stukske te 
schrieve’ vur ‘t Keuje. Graag pakke’ we de 
leptop op slip um effe ut wel en wee uut 
Angere’  te beschrieve’. We krege’ nog tien 
dage’ vur de deadlijn, mar umda’ we zôn 

leuk gruupke zien, hebbe’ ze d‘r ‘n dag bij aon 
geplek’. Elluf hele dage’ zien ons gegund. 

Daornao gaon we gewoon deur, want we zien nog 
druk zat mè plenkskes aon elkaor schroeve’, 
onderwerp bedinke’, wir un paor vijf bij zeuves 
tege’ elkaor slaon, onderwerp bedinke’ en nog een 
paor slukskes naor binne’ slaon um tot slot nog ‘n 
onderwerp te bedinke’.

Ik wil ollie effe mee-
neme’ mè ‘n paor 
onderwerpe’ die 
lieke’ da’ Angere’ 
uutstèrruf, mar ai’j ut 
goed bekiek lève’ we 
dur op los da’ ut ‘n 
lieve lus’ is.

As erste dinke’  we 
aon de grôtste kerk. 
Deze tent is nou ech’ 
dich’gegaon, mar wa’ 
vil er deze wèèk op 
de deurmat: juus’ da’ 
was de toêt vur de 
kerkbalans. Of we 
nog ‘n paor cente’ ien 
de toêt wille’ doen, um de kerk te ondersteune’. Vol-
gens mien is da’ nie zo nodig: rèj d’r mar ‘s tegen-
aon, ik dink da’ dit gebouw nie’ kapot te kriege’ is.

Ik had liever een tuutje op de deurmat gevonde’ 
van de Co-op. Die winkelruut is al so duk deurge-
gooid en dan mot de Rut die ruut wir make’. Wat da 
allemaol nie’ kos’!
De ruute’ zien wir snel gemak’, sterker nog: binne’  
‘n dag hing dur wir ‘n kraakhelder ruutje ien.

Sinterklaos hèt wa’ nije afvalbakke’ ien ‘t Keujesgat 
gebroch’. Nee gin septiktank, gin gierton, mar ‘n ex-
tra duobak. Hoezo duobak? We hadde’ ‘n bak mèt ‘n 
schötje d’r ien en nou hebbe’ we ‘n bak gekrege’ vur 
de res’zooi. Ware’ ze ers vergète’ um daor sjips ien 
te zette’. Die mos’ toch ien de gruune bak. Wie kan 
da’ nou nog vollige’?

Da’ ut goed geej’ ien Angere’ bliek wel daoruut da’ 
Bakker naor Huusse’ is vertrokke’. As de man mèt 
de witte jas mèèt hij vanuut de Polseweg de bloed-
druk, ‘t goolesterol en andere onhebbelijkhede’. Ai’j 
dur tenminste kun komme’; ‘t leste stukske geet 

gemekkelijk: ge kun gewoon de praktijk ienrolle’.
Umdat ‘t ien het boere’lève’ nie altied goed geet, 
hèt de voetbalklub bedoch’ om ’t  boere’verstand 
wa’ bij elkaor te knuppe’. We zien gewend um de 
hendjes uut de mouwe’ te stèke’, dus laote’ we dan 
op ‘n goeie manier grès d’r uut haole’ en wat zaot er 
ien knikkere’. Een geweldige mat is gemak’, jam-
mer da t’r op gevoetbald mot worre’. ‘t Bestuur hèt 
beslote’ um deze operaosie jaorlijks te herhaole’. 
Da’s zo leuk!!

Tot slot sloeg een paor maonde’ geleje’ de schrik 
um ‘t Keujeshart. Er was een grote fik vlakbij ‘t 
klubhuus van MCA. De motormuuze’ en ouwe rotte’ 
zouwe’ hôs motte’ uutkieke’ naor een ander onder-

komme’. Misschien 
de kerk? Kum de 
kerkbalans toch 
nog goed van pas.

Vurrig jaor hebbe’ 
wij de erste prijs 
binne’geslup’. Wij 
hebbe’ geknuffeld 
as ‘n dolle en we 
zien errug lief vur 
iedereen gewis’. Ai’j’ 
wil wete’ hoe lief da 
we op 15 fibbere-
waori zien, moj ech 
komme’ kieke’ naor 
de môiste optoch’ 
uut de buurt!!! 

Alaaf, de Loatbløjers 

We bløjen zo loat dat er nou nog ‘n setje bij ons 
gee’ trouwe’ en daor is gin toon vals bij…
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ALAAAFFFFF
Coop Angeren wenst iedereen een fijne Carnaval! 

Keujesgat

Openingstijden tijdens de carnaval:
Zaterdag  14-2  08.00-20.00 uur

Zondag     15-2   Gesloten

Maandag  16-2  08.00-18.00 uur

Dinsdag    17-2   08.00-18.00 uur

Coopjeskrakers

Op de hoek bi’j de Coop
is ut eg goedkoop
vrimde komme dao sigarette haole
zónder te betaole

ik hâ de wekker krek gezet
rokte mien leste sigaret                                 
of ut was wèr raak
bi’j de Coop de zesde kraak

gi’j vraog ôw af ien goed fatsoewen
wâ vur gaste zoiets doewen
“Och da’s simpel” zei tante Klien
“dâ zien lui die tege kanker sien”
mien vaoder zei:

“as Wimke Otters nog onze peliesie was
en de boeve hadde gin pistole
dan wier dur bi’j de Coop
Noooit mer wa gestole”

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
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Op 22  februari 2014 mochten ook Prins 
Ronald de Muzikant en Prinses Debby 
voor de eerste maal in hun prinsen-
bestaan de prinsentaart gaan bakken. 
Elk jaar weer een feest, zowel voor het 
prinsenpaar als voor degene die de taart 
ontvangt. 

Ja en waar zou deze taart 
dit maal naar toe gaan. 
Voor de bestemming 
van deze taart had Prins 
Ronald de Muzikant toch 
echt wel een insider no-
dig, alsmede een locatie. 
In de weken vooraf werd 
er daarom driftig overleg 
gevoerd tussen de prins 
en de voorzitter. Zelfs de 
adjudant Hans Puntman 
werd niet ingeschakeld. 
Ja dat was wel raar, want 
meestal regelde die toch 
wel het één en ander. 
Hierdoor groeide de 
nieuwsgierigheid uiteraard enorm. 

Maar ook voorzitter Johan Wagener kon het in zijn 
eentje niet oplossen, dus er moest weer iemand 
betrokken worden in het grote geheim. Toen ging 
het balletje snel rollen. Een locatie was al snel ge-
vonden en een briefje was ook vlot getypt. Onder 
het mom van “een middag-activiteit vanwege het 
44-jarig jubileum” werden heel veel mensen bij 
elkaar geroepen. Prins Ronald de Muzikant en Prin-
ses Debby hadden zichtbaar plezier bij het maken 
van deze taart en bij de feestelijkheden eromheen. 
Het prinsenpaar heeft ontzettend hun best gedaan 
om er een prachtige taart van te maken. Het zal al 
wel snel duidelijk geworden zijn voor de omstan-
ders waar deze taart naar toe zou gaan: 

The Stars
ofwel de dansgarde van A.K.G. de Narrenpoel!

En dan snapt iedereen 
al snel de paniek vooraf, 
want hoe krijg je op een 
“gewone” zaterdagmid-
dag 45 meiden plus 
begeleidsters bij elkaar, 
zonder dat je kunt vertel-
len waar het over gaat? 
Ja, met een smoesje dus. 
Waren we compleet? 
Nee niet helemaal, veel 
van de grote meiden 
moesten werken en de 
begeleidsters Dinie van 
Gelder en Mariska  
Wagener die uiteindelijk 
in het complot waren betrokken hadden al gezegd 
dat als je echt niet zou kunnen, dat dat geen drama 
zou zijn. Al met al waren we met een flinke club 
bij elkaar. Verzameld in huize Wagener werd er 
gewacht op wat er komen zou. De meiden werden 
steeds nieuwsgieriger en uiteindelijk kwam het 
verlossende telefoontje: het Prinsenpaar met ge-
volg was onderweg. Toen werden alle meiden naar 
buiten gedirigeerd waar Prins Ronald de Muzikant 
en Prinses Debby inmiddels klaar stonden met de 

grote verrassing. Bovendien hadden ze nog een 
extra taart achterin de auto gesmokkeld voordat 
ze begonnen met het taartenbakfestijn. Dit om 
maar te zorgen dat iedereen genoeg zou hebben. 
Met alle meiden, Prins Ronald de Muzikant, Prinses 
Debby en een delegatie van A.K.G. de Narrenpoel 
werd er lekker taart gegeten en wat gedronken. 
Het weer was prachtig, dus de meiden konden nog 
lekker buiten tekeer gaan en zich uitleven. Uitein-
delijk werd iedereen weer opgehaald, dan wel ging 
zelf huiswaarts. Nog even een momentje om rustig 
na te praten. De grootste chaos werd gezamenlijk 
opgeruimd en iedereen kon terugkijken op een 
geweldige middag met een superverrassing!

Prins Ronald en Prinses Debby, ontzettend bedankt 
voor deze taarten. Geweldig dat jullie aan de mei-
den van The Stars hebben gedacht.  
 
Knuffels en een kus van alle meiden van The Stars, 
Dinie en Mariska.
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Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79

Pastoor Versteeghstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Mobiel 06 51 77 70 04
www.hugovandervelde.nl

Velperweg 78
6824 HL Arnhem
T 026 - 3610003

Mook - Beuningen - Beek-Ubbergen - Arnhem - Oss

DE ACCOUNTANT IN DE REGIO  

RB 
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Voor de eerste maal gingen Prins Ronald 
de Muzikant en Prinses Debby dit  
carnavalsseizoen op bezoek bij de oudste 
en jongste inwoonster/inwoner van  
’t Keujesgat. 

 
Zoals gebruikelijk toog het Prinsenpaar met een 
afvaardiging van A.K.G. de Narrenpoel en een paar 
gardemeisjes eerst naar de jongste inwoner van 
Angeren: Tim Arissen.

Tim was op 21 februari 
2014 geboren en was dus 
pas 2 weken jong. De  
moeder van Tim ontving 
een mooie bos bloemen 
en de vader van Tim 
mocht het wandbord (HET 
bewijs van de jongste 
inwoner) in ontvangst 
nemen. Na de koffie, be-
schuit met blauwe muis-
jes en wat gebabbel was 
het weer tijd om verder te 
gaan.

Op naar een inmiddels vertrouwde plek: Liefkens-
hoek. Daar gingen we wederom op bezoek bij me-
vrouw Van Bon. Zij ontving de onderscheiding van 
Prins Ronald de Muzikant, een fruitmand en een 
bos bloemen. Mevrouw Van Bon had al stiekem 
gehoopt dat we weer zouden komen die middag, 
want ze vond het zo gezellig het jaar daarvoor. Zij 
heeft de respectabele leeftijd bereikt van 90 jaar.  
 
We werden 
verwend met 
de nodige 
drankjes en 
versnape-
ringen. Het 
werd een hele 
gezellige mid-
dag.

Vogeltelling ok ien Angere’ 
De Stichting Hollandse vogeltelling trek de telling ien Angere’  
ien twiefel. Ze verdinke’ de Angerse tellers durvan, da die de 
vogelstand kunsmatig ien stand houwe’. Hoe komme’ ze daor 
ien Angere anders aon die vrimde vogels mèt de name’: 
Hans de Mus, Diet de Mus, Lei de Krè’j, Toon de Gans, Kees de Kiep?
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Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585

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

AUTO  
RIJNHOEVE BV

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

Voor sfeervolle meubels, keukens, 
slaapkamers, woontextiel en accessoires 

kijk op jansentotaalwonen.nl

ELKE
ZONDAG
OPEN!

Bloem- en plantarrangementen 
Bruids- en grafwerk en kadoartikelen
 
Neem even tijd voor gezelligheid 
in Angeren en Huissen 
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Ondanks dat we natuurlijk al in een 
drukke periode zaten, besloten we er ook 
nog “even” een bruiloft tussen te plannen.  
 
Ronald heeft namelijk op kerstavond 
2013 Debby ten huwelijk gevraagd!

Op 5 september 2014 was het dan zover. Die dag 
zijn wij, Ronald en Debby, in het huwelijksbootje 
gestapt. Na een klein jaar van voorbereiding, 
samen met onze ceremoniemeesters Jochem en 
Rianne Reulink en natuurlijk onze naaste familie en 
vrienden, waren we er helemaal klaar voor. 

Het was een onvergetelijke dag welke voor ons 
voorbij vloog, wat hebben wij genoten! Het begon 
met het ophalen van Debby bij ons huis aan de 
Molenstraat,  foto’s maken, het gemeentehuis met 
een mooie toespraak van Henk Gertsen ambtenaar 

van de gemeente Lingewaard. Hierna vertrokken 
wij naar Zalencentrum “De Valom” voor ons huwe-
lijksfeest. Bij binnenkomst werden we luidkeels 
toegezongen door onze daggasten. 

lees op verder op de volgende pagina

Over aktualiteit, reorganisasies, nije 
prinsen en de steeds korter wordende 
bouwtied!

CV Ma Flodder lup dit jaor alwir vur de 27-ste x 
mee. Een barre prestasie aj’ ‘t mien vraog, want elk 
jaor is ‘t wir zwijte’ um mèt ‘n goed onderwerp te 
komme’. Mâr as ‘t onderwerp d’r éénmaol is dan 
blief tie jaore’ aktueel. Zo hèt die Van Duin vurig 
jaor zien 50-jaorig jubbeleum gevierd. Da’ deejen 
wij 25 jaor geleje ôk al met hum (1990). Suppor-
tersgeweld (1988) blief ôk mâr aktueel, ze stèke’ 
zelfs ‘t clubhuus van elkaor ien de hens. De BOB 
mot nog steeds rije’ aon ‘t einde van de aovond 
(2002) en de silicone’ van Pamela Anderson (Bay-
watch 1996) begonne’ les te lekke’ hek gehörd. Ôk 
is die kop van Roy Donders (2014) mâr nie van de 
tillevisie af te kriege’.

Ôk di’ jaor hadde’ we wir pien ien de harses um ‘n 
vurral aktueel onderwerp te bedinke’. Mâr goed, ‘t 
onderwerp van di’ jaor is wir ‘n bar mooi Angers on-
derwerp. Eén waor de Efteling jaloers op zou zien 
zeg ik ouw! Daor wur’ de Angerse kermis effe goed 
mee opgepimp’.

Ôk hebbe’ we ien al die jaore’ al ‘n paor reorga-
nisasies overlèèf’. Da’ hèt wel ‘n paor lede’ gekos’ 
mô’k zegge’. Mâr goed, de harde kern is gelukkig 
gebleve’. Wel is de bouwtied giganties iengekort. 
Bij Henk en Greet Giesen klopte’ we ien die tied op 
twidde kers’dag al op de deur mâr nouw mot ‘t ien 
2 wèèke’ wel bekeke’ zien. We bouwe’ tegenwoor-
dig mèt bloeme-aonhangers da’ gee’ lekker snel. 
Ôk zien er lede’ die speciaal dich’ bij de bouwplek 
zien gaon wone’, das mekkelijker. 

Leste jaore’ hebbe’ we ‘n paor keer geprobierd 
‘n Prins uut ons midden af te levere’ bij Johan en 
Patrick van de Raod van Elf. Helaas stuitte da’ elke 
keer op allerlei bezwaore’. De één moes’ een huus 
bouwe’, de ander had teveul andere bezighede’ tij-
dens de carnaval en de leste kon gin overeenstem-
ming bereike’ over het aontal hofdames. Mâr goed, 
misschien gee’ ‘t nog wel ‘n keer lukke’. 

We gaon ôk dit jaor wir vur de prijze’. Mâr we wete’ 
allemaol dat da natuurlijk nie’ uut mak. ’t Gee’ ten-
slotte um de leut! Ik zeg 3 x alaaf! 

Een Flodder van ‘t erste uur!
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Sint Maartenstraat 40 in Gendt 

Telefoon nummer 0481 423007 

HAIRFASHION “SUUS”
Voor hem en voor haar

Ontdek ons grootste 
assortiment…
…en u ontvangt ook nog 
eens € 5,- korting!

N
XT

-X
XX

-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

1 februari t/m 31 maart 2015 bij Jumbo Bemmel.

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Handelstraat 2B  Tel. 026-3252929 
6851 EH Huissen  info@theoschut-autoschade.nl 
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Zondag 9 november 2014 was het zover: 
een Koffieconcert van De Deurdweilers 
met als hoogtepunt de uitreiking van de  
Gouden Duim. Om 11 uur gingen we van 
start. Het publiek werd ontvangen met, 

uiteraard, een kopje koffie. In zijn welkomstwoord 

heette Geert Bouwman de winnaar van de vorige 
Gouden Duim, Herman Vermeulen, van harte 
welkom. We begonnen het concert met enkele 
typische “koffie-nummers”, zoals de tune van Kof-
fietijd en Douwe Egberts. Ook VOF De Kunst kwam 
voorbij met “Één kopje koffie”. Tussendoor werden 
de leden van het dweilorkest aan het publiek voor-
gesteld. Dit gebeurde aan de hand van de door 
ieder lid ingestuurde “koffie-selfie”. Dit zorgde voor 
hilarische momenten. 

Ondertussen was ook de burgemeester, mevrouw 
Marianne Schuurmans, gearriveerd. Zij zou de 
Gouden Duim 2014 overhandigen aan de winnaar. 
Het publiek was erg enthousiast en deinde lekker 
mee met de diverse nummers. Om ongeveer half 1 
was het tijd om over te gaan tot de uitreiking van 
De Gouden Duim 2014. Onze eigen Zingende Zaag 
zorgde voor de muzikale omlijsting met zijn prach-
tige zang. Geert Bouwman bouwde de spanning 
op ... De Gouden Duim 2014 is gewonnen door: 

Rook Overweel

Wat heeft hij het verdiend! Rook is ruim 35 jaar 
actief binnen A.K.G. de Narrenpoel, eerst als voor-
zitter en nu als erelid, hij was voorzitter van het 
optochtcomité en inspirator van het kindercarna-
val in Angeren. 
De Burgemeester overhandigde De Gouden Duim 
aan een geëmotioneerde Rook. De naaste familie 
van Rook kwam erbij om hem als eerste te kunnen 
feliciteren. Ook de Deurdweilers en het publiek 
konden hun felicitaties aan Rook overbrengen. 
Als zeer mooie afsluiting van het koffieconcert 
zong Rook het prachtige volkslied van Angeren, 
uiteraard gevolgd door enkele toegiften van de 
Deurdweilers. 

Rook, nogmaals van harte gefeliciteerd met het 
winnen van De Gouden Duim 2014!!!

De Deurdweilers

Vervolg Royal Wedding

Ook Steyn en Jelte hadden een mooie verrassing 
voor ons. Voor wij het wisten was het etenstijd en 
hebben wij heerlijk gedineerd. Om 19.30 uur was 
de aanvang al van ons avondfeest; familie, vrien-
den, collega’s en kennissen stroomden binnen. Om 
20.15 uur was daar Schuttersgilde St. Bavo welke 
een mooie serenade kwam brengen. 
Toen deden wij iets wat niemand van ons verwacht 
had: een spectaculaire openingsdans, waarna het 

feest losbarstte met de geweldige band “Blizzert” 
en optredens van “De Bevelanders” en natuurlijk 
“De Deurdweilers”. Al met al een zeer muzikale 
avond. De avond vloog voorbij en om ongeveer 
00.30 uur was het feest dan echt ten einde. Wat 
hebben we genoten van een prachtige dag. 

Iedereen bedankt voor deze geweldige, mooie 
dag!  
                                             

Ronald & Debby



Ooh Sint Bavo en Bavo tore 
 
Carnaval 2015.  
(Teks dur: Geert Bouwman. Foto’s: Ben Otters) 
 
Onze Bavo, gi’j gao sluute 
zet ons zomar,  ien”de  kou buute 
Laot ons daower, mar blauwbekke 
Kunne ow deure zondags nooit mer opetrekke 
 
Zo as ut was, zal’t nooit mer weze 
Gei’j krieg ni’je klanten, Irakkeeze 
As ow tore, drek tien geet slaowen 
Zie’j dur de Kerkstraot alleen mar Irakkeze gaowen 
 
 
die Irakeze, zien nie te houwe 
Gaon onze Bavo, drek verbouwe 
Mit grote stene,  gaon ze zeule 
Kriege ze spierballe zo groot as Piet Vermeule 
 
Ut altaower, gaon ze verplotse 
komme tapijte, van Jenje Ortse 
mit schuumrubbe, op ut rooste 
Kunne we same ligge bidde richting t’Ooste 

 
 
De bijbel zul’we, nie mer leeze 
Wel de Schrift, mit de Irakkeeze 
Heeeel Ang’re zal, Oooosters kleure 
Kui’j goed zien da wi’j nie mer bi’j Bemmel heure 
 
Mar Lieve Heer, onze Vaode 
Gif (ons) nog één keer, ow genaode 
Laot ons hier, nie verrekke 
En d’Angerse  Umdrag  um de Bavotore trekke 
 
 
Oooh St.-Bavo, blief over ons wake 
En Bavo tore, blief ons bake 
krie’j minarette, op ow tore  
dan is vur ons de Angerse ziel vurgoed verlore. 
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Ooh Sint Bavo en Bavo tore 
 
Carnaval 2015.  
(Teks dur: Geert Bouwman. Foto’s: Ben Otters) 
 
Onze Bavo, gi’j gao sluute 
zet ons zomar,  ien”de  kou buute 
Laot ons daower, mar blauwbekke 
Kunne ow deure zondags nooit mer opetrekke 
 
Zo as ut was, zal’t nooit mer weze 
Gei’j krieg ni’je klanten, Irakkeeze 
As ow tore, drek tien geet slaowen 
Zie’j dur de Kerkstraot alleen mar Irakkeze gaowen 
 
 
die Irakeze, zien nie te houwe 
Gaon onze Bavo, drek verbouwe 
Mit grote stene,  gaon ze zeule 
Kriege ze spierballe zo groot as Piet Vermeule 
 
Ut altaower, gaon ze verplotse 
komme tapijte, van Jenje Ortse 
mit schuumrubbe, op ut rooste 
Kunne we same ligge bidde richting t’Ooste 

 
 
De bijbel zul’we, nie mer leeze 
Wel de Schrift, mit de Irakkeeze 
Heeeel Ang’re zal, Oooosters kleure 
Kui’j goed zien da wi’j nie mer bi’j Bemmel heure 
 
Mar Lieve Heer, onze Vaode 
Gif (ons) nog één keer, ow genaode 
Laot ons hier, nie verrekke 
En d’Angerse  Umdrag  um de Bavotore trekke 
 
 
Oooh St.-Bavo, blief over ons wake 
En Bavo tore, blief ons bake 
krie’j minarette, op ow tore  
dan is vur ons de Angerse ziel vurgoed verlore. 
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Paren
3de prijs P3 Angers Wife   Volgend jaar zien we beter   395
2de prijs P1 Ben en Marian Hofs  Vanaovond gaon wij uut   413,5
1ste prijs P2 Pap en Pudding  De prins slee’ nergens op, maor wij wel 454,5

Loopgroepen
10de prijs L9 Gebroeders A & P Nus Wij hebben de boot gemist   376
9de prijs L1 De Knoestenbraojers  WK Voetbal we gaan voor goud  390
8ste prijs L4 De Nachuule   De Gooise bingo in Angeren   391,5
7de prijs L8 De Naghtbraeckers  De laatste keer processie in Angeren 395,5
6de prijs L6 Ma Flodder   De huispakken van Roy Donders  397
5de prijs L2 Umleiding   Weij zien de weg kwiet   404
4de prijs L5 De Swansen   Pottenkiekers     405,5
3de prijs L10 Goed Mis   Pastoor zonder kerk zoekt werk  411,5
2de prijs L7 Nije Lichting   ’t Is hier verSHREKkelijk gezellig  412,5
1ste prijs L3 De LoatblØjers   Gin gestrij, weij zien liever blij  449,5

  
Wagens
5de prijs W2 Het Buutengebied  100 jaar Burgers Zoo    396
4de prijs W4 De Snirikets   De minions van de verschrikkelijke 
       ikke nemen Angeren op de schop  421,5
3de prijs W1 Bij de handjes   Weer of geen weer, wij zijn er weer bij 432
2de prijs W5 Struukduukers  200 jaar Koninkrijk     443,5
1ste prijs W3 Buutegewoon   Paardenvlees schandaal   471,5

   

Aanvullende prijzen:

Aanmoedigingsprijs:    Het Buutengebied

F.C. Knudde Prijs:     De Naghtbraeckers

Wisselbeker loopgroep:    De LoatblØjers 

Wisselbeker wagen:     Buutegewoon  

Prinsenprijs:      De Snirikets

Publieksprijs:     De Snirikets
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Leutsestraat 11
6687 LJ Angeren
Tel. 026 325 67 50
Fax. 026 325 67 47
E-mail: info@rutjes-deurenmontage.nl 
www.rutjes-deurenmontage.nl
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Veilingweg 12 – 14
6851 EG Huissen
T. 026 32 50 582
I: www.jeurissen.net

Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

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

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

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

www.heijtingmilieuservice.nl
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Ons tweede seizoen is weer begonnen. 
We hebben er weer zin in. We hebben 
een leuk eerste seizoen gehad.  Maar het 
allerleukste is toch wel de optocht in het 
Keujesgat. Wat is dat mooi om  vanaf de 

prinsenwagen te zien.  En daarna de prijsuitreiking. 
Dat vonden wij ook super gaaf. 

Afgelopen zomer hebben we met de Jeugdraad 
BOERENGOLF gedaan in de Kampsestraat bij de 
Familie de Vries/Bolder. Dit vonden wij ook super 
leuk en gezellig met elkaar.

Een Prinselijk interview 
Carnaval staat voor de deur. Vaak een drukke 
periode voor hen die volop meedoen met dit 
volksfeest. Om Jeugdprins Bram de keeper en 
Prinses Marlijn een beetje beter te leren kennen, 
hadden ze  gelukkig tijd om twee keer 11 vragen te 
beantwoorden.
 
1 Wanneer ben je geboren?
Prins Bram: Op 22 oktober. 
Prinses Marlijn: Op  3 oktober. 

2 Hoe oud ben je?
Prins Bram: Ik ben 11 jaar jong. 
Prinses Marlijn: Ik ben 10 jaar jong. 

3 Hoe heten je ouders?
Prins Bram: Geert en Monique Alofs. 
Prinses Marlijn: Arno en Angela Schuring. 

4 Heb je broers of zussen?
Prins Bram: Ik heb 1 broertje. Hij heet Thom. 
Prinses Marlijn: Twee zussen, Sophie en Charlotte. 

5 Waar zit je op school?
Prins Bram: Ik zit op basisschool de Marang in het 
Keujesgat. 
Prinses Marlijn: Ik ook!  
 
6 Naast wie zit je op school?
Prins Bram: Nu zit ik naast Fabrice Homan. 
Prinses Marlijn: En ik zit naast Nan Kuster.

 
7 Wat vind je het leukste om op school te 
doen?
Prins Bram: Het leukste op school is toch de gym  
Prinses Marlijn: Toch wel de gymles.  

8 Wat zijn je hobby’s?
Prins Bram: Mijn hobby’s zijn gamen en voetballen. 
Ik ben keeper bij de D2 van SV Angeren. 
Prinses Marlijn: Mijn hobby’s zijn handbal en dan-
sen.  Ik dans bij de Twinkle Stars.
 
9 Welke hobby doe je het liefst?
Prins Bram: Het liefst ben ik keeper en ga ik lekker 
voetballen. 
Prinses Marlijn: Het liefst doe ik handbal.

10 Wat is je favoriete kleur?
Prins Bram: Mijn favoriete kleur is oranje.
Prinses Marlijn: De mijne is roze.
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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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11 Wat is je favoriete eten?
Prins Bram: Friet vind ik super lekker. 
Prinses Marlijn: Friet. 

12 Welk eten lust je zeker niet?
Prins Bram: Ik lust echt geen erwtensoep. Daar krijg 
ik spontaan braakneigingen van. 
Prinses Marlijn: Ik lust echt geen rode kool en 
spruitjes, daarvan ga ik over mijn nek.  

13 Wat wil je later worden?
Prins Bram: Eigenlijk profkeeper, maar dat zal wel 
niet. Iets anders weet ik nu niet. 
Prinses Marlijn: Weet ik nu nog niet.
 
14 Welke TV programma’s kijk je?
Prins Bram: Ik kijk graag naar Southpark en the 
Simpsons. 
Prinses Marlijn: Ik kijk graag naar Jill op Zapp. Hier 
leer je creatief te zijn en je fantasie te gebruiken. 
Bijvoorbeeld zelf te tekenen, knutselen en koken. 
En je maakt je eigen mode. Super leuk programma.
 
15 Wat is je favoriete TV programma? 
Prins Bram: Heb ik niet echt, maar ik kijk wel graag 
de tv zender Disney XD. 
Prinses Marlijn: Violetta op Disney Channel.
 
16 Welke muziek luister je graag?
Prins Bram: Ik luister graag naar radio 538. 
Prinses Marlijn: Ik luister graag naar  moderne 
muziek.
 
17 Heb je een  favoriete artiest?
Prins Bram: Nee niet echt. 
Prinses Marlijn: Nee niet echt.

18 Wat is je favoriete  carnavalsliedje?
Prins Bram: Vorig seizoen was “Vrouwkes” helemaal 
leuk. 
Prinses Marlijn:  Daar sluit ik mij helemaal bij aan. 
 
19 Hoe is het om jeugdprins  te zijn?
Prins Bram: Het is super leuk om jeugdprins te zijn. 
Dit jaar gaan we naar Nijmegen naar het Prinsen-
treffen voor de Gelderlander. Volgens mijn ouders 
moet dat super leuk zijn.  Dus wij zijn benieuwd.  
Prinses Marlijn: Dat is super leuk. Alleen het sei-
zoen is voor ons zo kort. 
 
20 Had je verwacht om jeugdprins te worden?
Prins Bram: Eerlijk gezegd wel een beetje. Ik had 
het al wel een paar keer gevraagd. 
Prinses Marlijn: Eerlijk gezegd niet. Het was een 
totale verrassing dat mij gevraagd werd om
Jeugdprinses te worden. Ik hoefde er niet lang over 
na te denken in ieder geval.  

21 Wat vind je het leukst aan carnaval?
Prins Bram: De gezelligheid en feesten met elkaar. 
Prinses Marlijn: De prijsuitreiking. En de gezellig-
heid en feesten met elkaar.

22 Naar welke activiteit kijk je echt uit?
Prins Bram: Ik kijk zelf uit naar de Sleuteloverdracht 
en het Prinsentreffen.
Prinses Marlijn: Ik kijk uit naar de prijsuitreiking. 
Dat vond ik super leuk om te doen.

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

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

Tot snel in onze winkel!

Hét adres voor tuin & dier

GENDT Hegsestraat 1 Tel.: 0481 - 421206



‘t Keuje 2015 35



36  ‘t Keuje 2015

                                

 

 

 

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

Wat hebben we het afgelopen seizoen 
toch weer genoten. Een aftredende 
jeugdprinses en het opkomen van een 
nieuwe jeugdprins/jeugdprinses. We 

hebben op gepaste wijze afscheid genomen van 
Esmay en haar hofdames. Wij bedanken haar nog-
maals voor de afgelopen jaren.

We hebben tijdens de aanloop naar de dolle dagen 
al veel voorpret gehad, want het was toch wel 
spannend voor onze vliegende keep. De zenuwen 
speelden dus ook op toen het moment bijna daar 
was. Wij als @pestaartjes waren ook erg nieuws-
gierig hoe onze nieuwe jeugdprins samen met zijn 
jeugdprinses voor de dag zouden komen tijdens 
de jeugdpronk. Toen wij ons jeugdprinsenpaar 
op gepaste wijze achter een groot scherm zagen 
komen, wisten we niet wat we zagen. Ze zagen er 
prachtig uit:  
 
Jeugdprins Bram de Keeper & jeugdprinses Marlijn!

Jeugdprins Bram de Keeper in een prachtig nieuw 
handgemaakt prinsenpak. Jeugdprinses Marlijn in 
een schitterende jurk met alles erop en eraan. Een 
jeugdprinsenpaar om trots op te zijn. Dus voor 
jullie, Bram en Marlijn, een 3 maal alaaf.  

Tijdens de jeugdpronk genoten wij van een aan-
tal fantastische dansen van onze dansgarde. Het 
was weer een spektakel om naar te kijken. Onze 
hoofdact Clown Doedel was ook zeer geslaagd. Hij 
had veel humor en het was een hartstikke mooi 
optreden. De dolle dagen met de jeugdsleutelover-
dracht, de optocht en niet te vergeten de afsluiting 
met de kindermiddag waren ook een doldwaas 
feest. Het eerste seizoen voor Jeugdprins Bram de 
Keeper en Jeugdprinses Marlijn is dus echt voorbij 
gevlogen. Wij wensen Bram en Marlijn nog een 
geweldig laatste seizoen toe.

Wij hebben dit jaar als @pestaartjes niet stil  
gezeten. Buiten het carnavalsseizoen om hebben 
wij  nog een gezellig uitje georganiseerd. Een uitje 
zowel voor de jeugd als voor de ouderen onder 
ons. De middag was voor de jeugd en de avond 
voor de oudere garde. In de middag trokken we 
gezellig  de Angerense weiden in om te gaan 
boerengolven met onze jeugdraad van 11 en hun 
prinsenpaar.

Het was een hartstikke mooie dag, het weer zat 
ons erg mee (tot de ouderen kwamen), het zon-
netje stond hoog aan de hemel en we hadden veel 
plezier.

Voordat het nieuwe seizoen voor de @pestaartjes 
weer ging beginnen dit jaar, waren we al bezig met 
het voorbereiden van het een en ander. Helaas kre-
gen we opeens de mededeling, dat de jeugdraads-
wagen die wij normaal altijd huren van een andere 
carnavalsvereniging, verkocht zou worden. Dit 
spijtige bericht hakte er even flink in. Hoe moesten 
we dit nu oplossen? Gelukkig waren er bij A.K.G. 
de Narrenpoel en de @pestaartjes al snel ideeën 
om dit op te lossen. De gedachten waren om weer 
ergens anders een raadswagen te huren. Dit was 
echter makkelijker gedacht, dan gedaan. Nergens 
een jeugdraadswagen te huur. We hadden van 
alles geprobeerd, maar de tijd begon inmiddels te 
dringen. Spannende tijden braken er voor de  
@pestaartjes aan. Zou dit een optocht gaan wor-
den zonder jeugdraadswagen? Nee, natuurlijk niet. 
Gelukkig hebben we bij onze vereniging mensen 
die meedenken en hart hebben voor de carnaval. 
Hierdoor hebben we de mogelijkheid gekregen 
om zelf een nieuwe jeugdraadswagen te bouwen. 
Dus let goed op tijdens de optocht.

Graag willen wij de mensen bedanken die dit 
mogelijk hebben gemaakt, zodat de jeugd weer de 
toekomst heeft om aan een optocht mee te doen 
en daardoor nog jaren plezier kunnen beleven.
Dus voor deze mensen: 3 maal alaaf!!!

Dit jaar hebben wij weer een geweldig pro-
gramma: de jeugdpronk met een geweldige act, 
de jeugdsleuteloverdracht met veel gezelligheid, 
onze geweldige optocht in het Keujesgat en niet te 
vergeten de kindermiddag met een super optre-
den van een DJ, waarbij er gehost en gedanst mag 
worden.

Wij willen iedereen een bijzondere geweldige  
carnaval wensen.

 Groetjes,
 de @pestaartjes
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Geen koopavond
Maandag gesloten

DE HELE FAMILIE 
LOOPT ER MEE WEG

Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 12
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‘t Is zo’n 60 jaar geleden
Gradje zag het levenslicht

‘t is een wonder
echt een wonder

Want hij houdt zijn mond nooit dicht

Samen met de FC Knudde
Gaven zij ons dorp weer roem

Onze dank voor al die jaren
Knudde is nu met pensioen

Lingewaard weer nieuwe plannen
Keujesgat de laatste mem

Dat kan Gradje niet verkroppen
En hij klimt weer in de PEN

Refrein:
Gradje met FC Knudde

Zij maakten iedereen blij
Gradje met FC Knudde
Jaren al van de partij

Eens valt het doek, maar wij gaan wel door!
Als de zon schijnt in ons durpke
Zit op het Benkse aon de Diek

Zal ik stoppen
Nee ‘k zal deurgaon

Mien Hendrien het toch geliek

Refrein:
Gradje met FC Knudde

Zij maakten iedereen blij
Gradje met FC Knudde
Jaren al van de partij

Eens valt het doek, maar Gradje moet door

Eens valt het doek, maar wij gaan wel door
Eens valt het doek, maar Gradje moet door

Eens valt het doek en Gradje gaat door!

De enthousiaste gekke buurtjes die vorig 
jaar als carnavalsgroep geboren zijn

Het is begonnen als een grap tussen 2 
buurvrouwen. Wel doen… niet doen... 
wel doen... niet doen. Maar het bleef 

kriebelen. Dus de buurt afgegaan: wie is er enthou-
siast om met ons mee te doen. En zie: er waren wel 
buurtjes die net zo gek waren als wij en er veel zin 
in hadden om samen een loopgroep te vormen. 
De eerste middag bij elkaar. Onderwerp verzinnen. 
Het moet wel ergens betrekking op hebben, 
vonden we. Verschillende dingen passeerden de 
revue. En uiteindelijk hadden we wat. Angeren lag 
overhoop door verschillende werkzaamheden. 
Overal omleidingen en niet bereikbaar. Mooi 
onderwerp om ons op uit te leven!
Maar we moesten natuurlijk ook een naam 
hebben als groep. Verschillende namen gingen 
voorbij. En dan een ingeving naar het onderwerp 
wat we wilden uit beelden: “De Umleiding” !

We hebben allemaal kinderen die we er ook bij wil-
den betrekken en zo gingen we vol enthousiasme 
aan de slag. Soms bekroop ons de twijfel of het 
zou lukken, maar de een kon dit en de ander dat, 
ideeën genoeg en met heel veel leut en schik is het 
van de grond gekomen. 

Aan de start van onze eerste optocht vonden 
we het toch wel een beetje eng: “wat zouden de 
mensen van ons denken”. Maar het was erg leuk en 
gezellig en als toetje kregen we ook nog een prijs. 
Super! Iedereen was zo enthousiast dat we direct 
tegen elkaar zeiden: “volgend jaar weer”.

En zo begon het in november weer te kriebelen. 
Ach we zien wel. December volgt, koppen bij 
elkaar en onderwerp verzinnen en doorgeven. En 
dan aan de slag. Nog wat mensen erbij gevraagd, 
zodat we een grotere groep hebben met meer 
mogelijkheden. Stiekem willen we natuurlijk beter 
zijn dan vorig jaar... 

Vol gein en met veel schik zijn we 
enthousiast aan het bouwen geslagen. 
Iedereen draagt een steentje bij en de 
saamhorigheid is heel erg groot. We 
doen ons best en hopen natuurlijk dat 
we weer in de prijzen vallen. Zo niet, 
dan hebben we toch heel veel schik en 
leut gehad en de optocht opgefleurd 
met onze groep.

Tot ziens in de optocht en fijne  
gezellige carnaval. 

De Umleiding
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Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

DE FRUITHOF
 

carnavalsdagen toe!!!

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 
van: 09.00 - 11.45 uur en van 
13.15 - 18.00 uur
Zaterdag van 08.30 -17.00 uur
Buiten openingstijden op 
maandag tot en met vrijdag van 
08.00 -18.00 uur zelfbediening
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 Of we even wat willen schrijven voor ’t 
Keuje? Bij onze bouwgroep kwam het 
verzoek van de redactie om een stukje 
te schrijven voor ’t Keuje, dat leuke blad 
met al die foto’s van het afgelopen car-
navalsjaar en het “nieuwe” carnavalsjaar 

dat inmiddels weer in volle gang is. Er is geen haast 
bij. Maar we moeten wel opschieten, want ’t Keuje 
moet voor de carnaval bij iedereen op de deurmat 
liggen, zodat we alle foto’s af kunnen speuren om 
te kijken of we “er in staan”.
En omdat ’t Keuje een ‘buukske is waor alles ien 
stee’ over de carnaval 
ien Angere’, moet er 
ook een stukje in over ’t 
Buutengebied. Maar ja, 
wat moet je nu schrij-
ven over een groep 
enthousiaste mensen 
die op enig moment 
gedacht hebben: ‘kom 
we gaan meedoen met 
de carnavalsoptocht 
in Angeren’. Want zo is 
het ooit begonnen in 
’t Buutengebied (om precies te zijn aan de Lod-
derhoeksestraat). Daar is het carnavalsbloed gaan 
stromen en werd het idee opgevat om mee te gaan 
lopen in de mooiste optocht van Lingewaard. En 
omdat vooral de kinderen er plezier aan moesten 
beleven, is het klein begonnen. Een loopgroep met 
2 volwassenen voor een handkar en de kinderen 
deden de rest.
Maar het carnavalsbloed stroomt waar het niet 
gaan kan, want de carnavalskriebels werkten aan-
stekelijk toen de kinderen gingen vertellen over 
wat ze allemaal deden tijdens de optocht en in 

de weken daarvoor. En zo gebeurde het dat er na 
een paar optochten verschillende vriendjes waren 
die ook wel mee wilden doen. De jeugdgroep was 
geboren.
De jeugd is gebleven, groeit op en blijft enthousi-
ast. Zelfs zo enthousiast, dat toen vorig jaar door 
een “ervaren (volwassen) optochtspecialist” voor-
zichtig werd geopperd om de handkar in te ruilen 
voor een wagen, het enthousiasme verder werd 
aangewakkerd. Sterker nog: de jeugd is aangevuld 
met oudere jongeren (oftewel de ouders) die ook 
wel mee wilden lopen in die optocht. Zo gebeurde 

het dus dat ’t Buutenge-
bied sinds vorig jaar bij 
de wagens meedoet in 
de optocht. En dat is wel 
weer even wat anders 
dan een handkar, want 
de schuur aan de Lod-
derhoeksestraat kan geen 
carnavalswagen bergen. 
De bouwplaats werd van-
af dat moment gelokali-
seerd aan de Kamervoort. 
De handen moesten gaan 

wapperen, want anders moesten we alsnog mee-
lopen als loopgroep. We hadden genoeg inspiratie, 
kundige ouderen en “hardwerkende” jeugd. Zo 
deden wij vorig jaar mee in de optocht met een 
wagen met als thema “100 jaar Burgers Zoo”.
En het blijft kriebelen, want ook dit jaar doen we 
weer mee in de optocht. Kunnen we volgend jaar 
weer gaan speuren in ’t Keuje om te kijken of we
“er in staan”.

Hou je uut ‘t Buutengebied
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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

Voor de Vakman en 
grotere doe-het-zelver!

WWW.HULLENAARHOUT.NL

Kolk 4
6662 WE Elst

0481 - 450350 

Je eigen feestje

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

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

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

www.cambridgeweightplan.nl
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DE BIJDEHANDJES PARADEREN WEER 
VROLIJK MEE DIT JAAR!
Het was meteen duidelijk, geen bespre-
king over welke categorie, gewoon weer 
een wagen!

Na een reeks van vijf jaar bij de loopgroepen, 
stapten we afgelopen jaar over naar de categorie 
(gemotoriseerde) “wagens.” 
Sommige Bijdehandjes waren daar meer content 
mee dan andere. Wel was er bij alle Bijdehandjes 
de overtuiging, toe te zijn aan een nieuwe uitda-
ging. Wim Brandts wilde voor ons de “kar wel  trek-
ken” dit jaar. Voorop stond minder krachtsinspan-
ning voor onze mannelijke bijen, die verschillende 
jaren de kar getrokken (of geduwd) hebben. 
Maar, eerlijk is eerlijk, vijf jaar op rij een eerste 
plaats veroveren bij de loopgroepen (waarvan een 
keer bij de jeugdloopgroepen), werkt toch wel 
verslavend en geeft net dat extra beetje jus. 

GEVEN EN NEMEN
Het was een bijzonder jaar, 2014. Een jaar van 
geven en nemen. Sjaak, onze korfbeheerder, was 
jarig op 28 februari, de vrijdag voor de optocht. Die 
beroemde vrijdag, staat bij ons altijd in het teken 
van een lekker feestje bouwen. Voor Sjaak hadden 
we een toepasselijk cadeau. Ook onthulden Thea 
en Wim Brandts het straatnaambord “Brandtsplein,” 
aangeboden door alle Bijdehandjes die de gastvrij-
heid van Thea en Sjaak enorm waarderen.  
Sjaak trakteerde iedereen op een “huisorde” van 
de Bijdehandjes. De verrassingen leken niet op te 
houden. Het bleef nog lang gezellig in de korf.

HET WAS EVEN WENNEN 
Met het WEER als onderwerp konden we veel kan-
ten op. Onze mannen hoefden geen kar te duwen, 
nee, nu moesten ze een dansje doen! De beentjes 
gingen bij alle bijtjes hevig van de vloer en het was 
geweldig WEER tijdens de optocht. De kleuren van 
onze regenboog deden enorm hun best zo mooi 
mogelijk te stralen, net als wij trouwens. Een strak 
weerhuisje, tot in detail afgewerkt, dat een tweede 
leven heeft gekregen bij één van onze bijtjes in de 
achtertuin. Toen de prijsuitreiking. Ons streven was 
eindigen bij de top drie. Dat hebben we, zij het met 

de hakken over de sloot, gered! Dat is toch gewel-
dig voor de eerste keer in deze categorie!

OP WEG NAAR WAT GEWEEST IS
Het idee voor onze zevende deelname aan de 
optocht, was al geboren voor de eerste bijdehante 
bijeenkomst. Het uitwerken ervan kon meteen van 
start gaan. Een bont geheel zal het resultaat zijn. 
Geliefd bij veel kinderen die een blijvende herinne-
ring vast kunnen leggen met hun hartendief. 
Wij wensen iedereen een geweldige parade toe 
met een hoog knuffelgehalte! 
Aan ons zal het niet liggen….

Groeten van de Bijdehandjes
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Soms zijn er momenten, je moet ze willen zien
Ze dringen soms maar langzaam door.

De Narrenpoel is een clubje, dat doet heel erg zijn best
Om het carnaval levend te houden, maar doet dat niet alleen

Vrijwilligers en bouwgroepen ze werken allemaal mee
Aan een feest dat zijn weerga niet kent met als climax de bonte stoet

Refrein:

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,
Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, de boel mag op z’n kop,
Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, dat is helemaal top,
kom nou maar op.

Ook de pronk en het bouwersbal zijn hoogtepunten in het jaar
Maar zonder jullie carnavalisten komt het niet voor elkaar

Dank daarvoor
Pap en pudding, Angers Wife, Ben en Marian Hofs, 

Gebroeders Nus, Knoestenbraojers, Nachuule, Nagtbraeckers, 
Ma Flodder, Umleiding, Swansen, Goed mis, Buutegewoon, 

Loatbløjers, Buutengebied en de Snirikets, 
Bij de handjes, Struukduukers en Nije lichting ôk 

Refrein:

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,
Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, de boel mag op z’n kop,

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,
Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, dat is helemaal top,

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,
Vier carnaval in Angeren-Keujesgat, de boel mag op z’n kop,

Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, Angere’ kom maar op,
Vier carnaval in Angere’-Keujesgat, dat is helemaal top,

ONS KEUJESGAT!!!!!

Blauw Bloed - Pronkzitting 2015
(Melodie: Vlieg met me mee naar de regenboog - Paul de Leeuw)

Een koe en een varken komen elkaar tegen. Zegt 
de koe: “Bhoeeé”. Antwoordt het varken: “Woef”. 
De koe vraagt: “Wat is dat voor iets raars?” Waarop 
het varken zegt: “Tegenwoordig kom je niet meer 
aan de bak zonder kennis van vreemde talen”
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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.

Hij is ter�g!!!
 

De car�avals dinsdag in de Hoeve
vanaf 10.00 uur

Zorg dat je er bij bent!

voor meer informatie kijk ook op www.herbergdehoeve.nl

Slagersbedrijf Th. Huisman 

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

DE NARRENPOEL

ANGEREN
ANNO 1968

A.K.G. de Narrenpoel
dankt alle adverteerders 

voor hun bijdrage
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Hallo allemaal! Voor degene die mij, de 
schrijfster van dit verhaal, niet kennen: 
Mijn naam is Els Beukelman en ik ben de 
vriendin van Erik Arends. Met carnaval 
woon ik een jaar in Angeren. 

Oorspronkelijk kom ik uit de buurt van Rotterdam. 
Daar had ik uiteraard wel van carnaval gehoord, 
maar het nooit zelf gevierd. Wel leerde ik bij de 
EHBO cursus de “alaaf” voor de stabiele zijligging 
te gebruiken en verder leefde ik in de veronderstel-
ling dat carnaval 
vieren bestond uit 
drie dagen dronken 
en verkleed de polo-
naise te lopen. Vorig 
jaar echter ontdekte 
ik een heuse traditie 
met carnaval. Het 
Prinsenpaar, de Raad 
van Elf, de pronkzit-
ting en uiteraard de 
optocht. Naast alle 
tradities wordt er 
gezellig met el-
kaar gedronken en 
gefeest, maar hoe 
alles verder in elkaar 
steekt, bleek voor 
een westerling nog 
redelijk complex.

Als vriendin van werd toch wel verwacht dat ik 
vorig jaar ook mee ging doen als lid van de Naght-
braeckers. Een vriendengroep die gezamenlijk 
met veel plezier werkt aan het bedenken en cre-
eren van kostuums en een performance betref-
fende een actueel onderwerp. Vooral dat laatste 
was belangrijk en als ’t kon moest het ook nog op 
Angeren slaan. Weken van tevoren werd er ge-
brainstormd over hoe we een actueel onderwerp 
konden aansnijden. En dat ook nog op een carna-

valeske manier. En tot slot natuurlijk het publiek. 
Het publiek maakt de optocht pas echt leuk en er 
moet dus iets komen waarbij het publiek een rol 
heeft in onze performance.
 
Na weken lang hard gewerkt te hebben, was vorig 
jaar zondag het moment daar om met de hele 
groep te laten zien wat we in de tussentijd hadden 
bekokstoofd. Geweldig was het om al die enthousi-
aste mensen langs de kant te zien en de spontani-
teit waarmee men reageerde wanneer iemand uit 

het publiek erbij werd 
betrokken.

Bij de prijsuitreiking 
was het helemaal 
goed, we waren 7de bij 
de loopgroepen, dus 
de stijgende lijn zette 
zich voort. Maar toen 
ging het dak eraf: De 
Nagtbraeckers hadden 
de FC Knudde prijs 
gewonnen. Blij dat ze 
allemaal waren. Ja: ZE! 
Ik dacht bij FC Knudde 
letterlijk aan knudde. 
Er werd mij dus snel 
uitgelegd dat het win-
nen van deze prijs iets 
geweldigs is!

En hoewel ik meer dingen nog niet helemaal 
begrijp van het carnaval vieren, weet ik wel dat 
carnaval in Angeren een feest is met hart en ziel! 
Dus dit jaar zijn we uiteraard weer bezig om er een 
visueel spektakel van te maken. Namens de Naght-
braeckers hoop ik iedereen 15 februari weer te zien 
tijdens de optocht in ons Keujesgat!

Groetjes van de Naghtbraeckers

Ni’je vuilkontainers
Harrie Arends van ‘t CDA hèt de nije vuilnisregeling opgesteld.  Wi’j hebbe’ now ien Lingewaard twee 
containers. Mâr umda’ Harrie ien Angere’ wôn en Angere’ iets meer is dan de res’, het ’t Keujesgat drie 
containers. “Hoezo drie?” vroeg ik aon Harrie. “Nou” zei Harrie, “‘n gruune duwo-container vur ‘t plestiek 
en ‘t gruunafval, ‘n grieze container vur ‘t grofvuil en nog ‘n witte container”. “‘n witte”, “wa’s da’ nou vur 
nodig?” vroeg ik. “Nogal wiedes “ zei Harrie, “die is vur de sni’j”.



Dolle Dagen in Angeren
Zaterdag 14 februari 2015

 
11.11 uur: Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente  

Lingewaard door Burgemeester Schuurmans in de 
Gouden Engel in  Huissen. Tevens uitreiking 

Orde van de Vlinder. 

20.11 uur:  Bouwersbal in het Dorpshuis.

Zondag 15 februari 2015
 

13.30 uur: Keujesgatse optocht vanaf het kermisterrein aan de 
Zahnstraat volgens route (zie pagina 49). 

Na afloop prijsuitreiking en feest in het Dorpshuis

Maandag 16 februari 2015
 

Frühshoppen Het A.K.G. de Narrenpoel gaat 
samen met de Deurdweilers frühshoppen in Valburg.  

Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis.

Dinsdag 17 februari 2015
 

14.30 uur: Bezoek door het Prinsenpaar aan de 
Oudste en Jongste inwoner van ‘t Keujesgat.  

20.11 uur:  Afsluitingsfeest in het Dorpshuis 
met de uitreiking van de Publieksprijs. 

Muziek van Magic Sound.
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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’ 
digitaol worde’ aongeleverd. (alleen 
orginele) Dit um de kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mèt of 
zonder foto’s, grappe’ en grolle’ kan op 
onderstaond redactieadres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
E-mail:  
redactiekeuje@gmail.com

Opstellen (start):
Kermisterrein 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.

Dolle Dagen in Angeren
Zaterdag 14 februari 2015

 
11.11 uur: Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente  

Lingewaard door Burgemeester Schuurmans in de 
Gouden Engel in  Huissen. Tevens uitreiking 

Orde van de Vlinder. 

20.11 uur:  Bouwersbal in het Dorpshuis.

Zondag 15 februari 2015
 

13.30 uur: Keujesgatse optocht vanaf het kermisterrein aan de 
Zahnstraat volgens route (zie pagina 49). 

Na afloop prijsuitreiking en feest in het Dorpshuis

Maandag 16 februari 2015
 

Frühshoppen Het A.K.G. de Narrenpoel gaat 
samen met de Deurdweilers frühshoppen in Valburg.  

Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis.

Dinsdag 17 februari 2015
 

14.30 uur: Bezoek door het Prinsenpaar aan de 
Oudste en Jongste inwoner van ‘t Keujesgat.  

20.11 uur:  Afsluitingsfeest in het Dorpshuis 
met de uitreiking van de Publieksprijs. 

Muziek van Magic Sound.
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Stickers Belettering Drukwerk Grootformaat

Huismanstraat 6
6851 GT HUISSEN

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

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

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

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

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

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

Wil jij volgend jaar ook een stukje tekst 
schrijven voor, over, van of namens je groep

 of over carnaval in ‘t Keujesgat? 

Lever dan je tekst (met een losse foto) 
uiterlijk zaterdag 10 januari 2016 aan bij 

de redactie: redactiekeuje@gmail.com  

Wil jij adverteren in ‘t Keuje en wil je
 een advertentie aanleveren of wil je de 
huidige advertentie aangepast hebben? 

Ook hiervoor is bovenstaand e-mailadres 
te gebruiken en geldt dezelfde deadline. 
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