
 ‘t Keuje 2017           1

‘T KEUJE
Een buukske waor alles ien stee’ over carnaval ien Angeren. Uutgegeve’ dûr A.K.G. de Narrenpoel.
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Carnaval in ‘t 
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Pronkzitting 2017 
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“Het carnaval in ’t Keujesgat is springlevend”
Beste mensen uit ’t Keujesgat en omstre-
ken,
“Het carnaval in ’t Keujesgat is springle-
vend” Om met de woorden van Kokette 
Katinka te spreken: ‘dat is waar’ als je kijkt 
naar het enthousiasme van de leden van 

onze vereniging, de bouwgroepen en de vrijwilligers. 
Maar het carnaval is aan de andere kant ook kwets-
baar. Wat als vrijwilligers aangeven dat hun bijdrage 
in de toekomst wijzigt? Of, erger nog, als mensen 
ons ontvallen zoals in Huissen afgelopen jaar is 
gebeurd. Een gemis van een kartrekker zoals Wilma 
Demon, het Huussens Mins, maakt dat je als voor-
zitter gaat nadenken over de toekomst. Wat als dit 
binnen onze vereniging gebeurt? Is de basis breed 
genoeg; zijn we niet te afhankelijk van bepaalde 
mensen? 

Binnen onze vereniging geldt dat zeker ten aanzien 
van onze dansgarde, The Stars. Laura van Gelder is 
al jarenlang de drijvende kracht achter deze groep 
meiden. Samen met haar ouders, Johan en Diny en 
Milou Hoogveld (en ook weer met de hulp van vele 
anderen) heeft ze een enorme prestatie geleverd. 
The Stars, een groep meiden die een visitekaartje 
van onze vereniging afgeven bij elke wedstrijd en elk 
optreden dat verzorgd wordt. Vanwege haar aan-
staande moederschap heeft Laura te kennen gege-
ven dat zij gaat stoppen als trainster/leidster/drijven-
de kracht achter the Stars. En niet alleen  
Laura, maar ook Milou, Johan en Diny gaan het stok-
je doorgeven. Namens de hele vereniging wil ik hen 
nu alvast enorm bedanken voor alles wat zij voor de 
vereniging hebben gedaan. Niets was jullie te gek! 

Binnen de vereniging hebben we niet alleen te 
maken met mensen die aangeven iets minder te 
kunnen gaan betekenen voor het carnaval, ook zijn 
er weer mensen opgestaan die de vereniging op wat 
voor manier dan ook ontlasten door zich in te zetten 

bij het organiseren van 
de verschillende evene-
menten. Het adagium: 
‘vele handen maken licht 
werk’ geldt dan ook zeker 
voor onze vereniging. 
Wijzigingen binnen de 
groep hoeven niet alleen 
maar negatieve gevoe-
lens met zich mee te 
brengen. Zij kunnen ook 
juist ertoe bijdragen dat 
we met een nieuw elan 
de toekomst tegemoet 
gaan.

Ik bedank iedereen die op wat voor manier dan ook 
zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het carnaval in 
’t Keujesgat, uit de grond van mijn hart . Met zijn allen 
zijn wij in staat om ’t carnaval in ’t Keujesgat springle-
vend te houden. Het buukske waor alles ien stee’ over 
carnaval ien Angere’ bevestigt maar weer eens wat 
voor moois we in handen hebben. De redactie, vanaf 
dit jaar zonder Wim Huisman (Wim bedankt voor jouw 
inzet in de afgelopen jaren als redactielid), heeft weer 
een compilatie van foto’s en verslagen gerangschikt. 
Als ik het blad doorblader, dan concludeer ik: het 
carnaval is inderdaad springlevend! Laten we met zijn 
allen ervoor zorgen dat dit ook de komende jaren zo 
blijft.

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en een gewel-
dige carnaval en begroet jullie graag op één van onze 
feestavonden, bij de optocht of de Rosenmontag.

Driemaal Alaaf
Johan Wagener

Voorzitter A.K.G. de Narrenpoel

In Memoriam
Op 18 september 2016 kregen wij het bericht van het overlijden van

Jan Kuster

Gedecoreerd met de Orde van de Vlinder voor al zijn werk voor AKG de 
Narrenpoel.

Jan heeft voor veel creatieve input gezorgd voor onze vereniging. Hij 
was een man van daden en met zijn vaardige handen fabriceerde hij 
vele carnavaleske ‘kopstukken’. Wij zullen hem als persoon, mede door 
zijn kleurrijke nalatenschap, blijvend herinneren. 

Wij wensen Bets, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de 
verwerking van dit verlies.
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Openingsavond 2016/2017 
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Adres Pastoor Versteegstraat 2, 6687 AJ  Angeren
Telefoon 026 325 71 03  Mobiel 06 51 77 70 04

E-mail schilderwerken@hugovandervelde.nl

Alles voor uw tuin bij kwekerij

Janssen-Olieslager
Ook voor overwintering van uw kuipplanten

De Geer 20 - Huissen
Telefoon 026 - 325 58 12

Lodderhoeksestraat 4    ANGEREN     TELEFOON  026 3251407 
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A.K.G. de Narrenpoel 

Prinsenpaar:
Prins Dick van het Roode Wald en Prinses Yvonne

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

Erevoorzitter:
Herman Claassen

Ereleden:
Rook Overweel en Wim Huisman

Raadsleden en Senaat:
Geert Alofs, Wim Derksen, Ronald Dikker, Rob 
Evers, Johan van Gelder, Dennis Hendriks, Jan 
Knipping, Raymond Kuster, Tom Loeters, Joop 
Meijer, Marcel Molthoff, John Peters, Hans  
Puntman, Patrick Scholten, Johan Wagener 
en Lennard Wezendonk

President:
Bryan Schmidt

Hofschenker:
Patrick Scholten

Medewerkers:
Erik Arends, Gea Boerboom, Frank van Bon,  
Wilco Huisman, Henk Janssen, Jan Molthoff,  
Frank Polman, Henk Polman, Debby Slinkman,  
Willy Smits, Patrick Vermaas, Jochem Vermeulen,  
Bastian Wagener, Mariska Wagener  
en Cor Zwartkruis

Huisfotograaf:
Henk Sluiter

Jeugdprinsenpaar:
Prins Stijn de Notenblazer en Prinses Lynn  

Jeugdraad:
Jelmer van Eunen, Nika Kooistra en Tristan Hagen 

@penstaartjes:
Mandy Evers, Rob Evers, Jeroen Krauts, Dana 
Longerich, Marcel Molthoff,  Jochem Vermeulen en 
Lennard Wezendonk 

The Stars 
Trainsters: 
Laura van Gelder, Milou Hoogveld

Begeleidsters: 
Dinie van Gelder en Sjanneke Joosten

Little Stars: 
Jasmijn Dirks, Susan Fox, Ilse Hendriksen, Femke 
Laurentsen, Imke Maassen, Maike Molthoff, Luna 
Oosterink, Chayenne Volleberg, Kelsey de Vreden 

Twinkle Stars:
Rianne Bohmer, Merel Dirks, Silke Hermsen,  
Fae de Krosse, Kim Molthoff, Noa Oosterink, Loes 
Overweel, Fien Scholten, Joy Scholten,  
Sam Scholten, Sylvie Schraven
 
Dancing Stars:
Reggie Botterblom, Karlijn van Delen, Marleen  
Hendriks, Milou Hoogveld, Inky Huisman, Ann de 
Krosse, Chrissy Menting, Nikki Schonenveld, 
Sophie Schuring, Rosa Straatman
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Prins Dick van ‘t Roode Wald en  prinses Yvonne

januaori zien we nog naor ’t dansgala Lingewaard 
gewis’, um onze eige’ danseresse’ van de Stars aon 
te moedige’.

Eén grote verrassing was onze eige’ pronkzitting 
ien ’t durpshuus. De raod had een nije plek bedoch’ 
vur ’t prinsepaor. We hadde’ onze eige’ prinseloge 
ien de zaol. Zo konde’ we alle optrejes goed zien. 
Dûrum is wa’ ons betref’ deze nije plek een succes!
We ware’ bar verras’ mè ’t lied van onze eige’ carna-
valsgroep “Ma Flodder”. Nooit gedoch’ da daor zo-
veul zangtalente’ bij zouwe’ zitte’. De Kleurdweilers 
(Arno & Jeroen) hadde’ ’n ode aon ons geschreve’. 
En wa klonk da goed! ‘T wier ien de laote uurtjes op 
’t Roode Wald nog ’n paor keer gezonge’ : La-la-la-
lala, la-la-la-la-la-la-la!

De dolle dage’ begonne’ vur ons op vrijdag mѐ ’n 
optoch’ op Basisschool de Marang. Waor wir veul 
kiendere’ hun bes’ hadde’ gedaon um ’n mooie 
wage’ te bouwe’ of d‘r mooi uut te zien. Op vrijdag 
kreeg Prins Stijn de Notenblaozer mè’ zien prinses 
Lynn de sleutel overhandig’ van de burgermeester 
en op zaoterdag mochte’ wij deze ontvange’ van 
Marianne Schuurmans ien ’t zeer mooie Providen-
tia ien Gendt. ’T fees’ was begonne’! Op die zesde 
fibberewaori was ‘t ’n dubbel fees’, mè de vejaordag 
van prinses Yvonne. ’T hele durrup was daorum 
uutgenodig’ um ’s aovonds te komme’ op ’t verjaor-
dagsfees’, oftewel ’t bouwersbal van de Narrenpoel. 
‘T was keigaaf da gullie mѐ zoveul minse’ gekomme’ 
zien um dit  fees‘ te viere‘.

Op zondagmѐrrege steed onze buurman zien eige’ 
lied te blѐre’ onder ons slaopkamerraom mè ’n 
ontbijtje. Da verwach’ je toch nie? Vur de start van 
de optoch’ wierre’ wij en de Raod verwend bij ons 
thuus dûr “de mama’s” (Tiny en Henny) mѐ soep en 
slaatje um ’n bojjem te legge’. Klaor vur de optoch’!

De Angerse optoch’ 2016 was wir groots, fantasties 
en mooi vonde wij, zo as de optoch’ ien het Keu-
jesgat ôk bekend stee. We konde’ d‘r nie umhin um 
onze eige’ “Flodders” de prinseprijs te geve’. Ze 
hadde’ ‘m verdiend met hun prinselijke thema.

We viende’ da we ons stukske di’ jaor ien ’t 
dialek motte’ schrieve’, umda we trots zien 
op ons eige’ durpke, mѐ zien eige’ vlag en 
zien eige’ taol. En hope’ da we ’n veurbeeld 
zien en d‘r meer stukskes ien ‘t dialek zulle’ 
volge’. Veul plezier bij ’t lѐze’ en as ‘t nie 

luk’, hilp ’t aj’ ‘t hardop veurlés en anders kuj’ ‘t altied 
nog iemand anders vraoge’.

We zien alwir begonne’ aon ons twidde seizoen. En 
wa’ gé’ da’ snel. Vur je ’t wit, ku’j de prinsetitel alwir 
ienlévere’. Vurig jaor hebbe’ we same’ me’ onze  
adjudant Geert ‘n fantastisch jaor gehad. 
Zo ware’ we uutgenodig’ bij ’t jubileumjaor van de 
“Kleibakkers” uut Haldere’. Op onze erste officiele 
aktiviteit nao de openingsaovond moeste’ we ech’ 
nog wel ekkes wenne’. We (en ôk onze adjudant) 
moeste’ overal aon dinke’: steek op, handschoene’ 
aon, striek um en de septer van de Narrenpoel bij 
ons. Daor ginge’ we. We ware’ net ien Haldere’ en 
we kwame’ d’r achter da we onze onderscheidinge’ 
thuus hadde’ laote’ ligge’. Beginnersfoutje zegge’ 
we dan mar! Monique was onze reddende engel 
en sjeesde nog een rondje dûr Angere’ om ze op te 
haole’. En zo kwam alles op zien pootjes terech’.

We ware’ ôk bij de presentaotiemiddag van de Stars 
en bij de nijjaorsreceptie van de gemeente. Bij de 
pronk ien Valburg en bij de Hofbrouwers ien Huusse’ 
hebbe’ we genote’ van ’n carnevaleske aovond. Ien 
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Op maondag was d‘r dit jaor ’n nij evenement: De 
Rosenmontag ien Gendt. Mѐ ‘n pendelbus ginge’ 
we mѐ ’t hele setje vanuut ‘Keujesgat naor Gendt. 
“Zou ’t wa’ worde’?”, vroege’ we ons wel af. De sfeer 
was bar goed, ’t bier was koud en d’r ware’ veul 
minse uut Angere’ um ’t fees mè ons, de Gentenar-
ren en de Waskniepers te viere’. ’n Succes dus! Met 
de pendelbus reje we op d’n terugweg al zingend 
nog ѐfkes deur naor de Gouwe Engel ien Huusse. 
Maor die was ѐfkes dich’. Maor wij mochte wel bij 
de Deurdweilers op zolder goan zitte’ tot ze wir los 
ginge’. ’T duurde nie lang of de instrumente’ kwame’ 
teveurschien en d‘r werd gezonge’ en gefees’ op ’t 
zoldertje. Daor nao nog efkes d’n Engel ien vur ’n 
polonaise met de Kroanige. En zo wier ’t wir gezellig 
laot.

Diensdag ’n bezoek aon de oudste en jongste ien-
woner van ’t Keujesgat. En ’s aovonds ’n afsluutend 
feesje waorbij de sleutel opgehaold wier deur de 
burgemeester, hur man ien carnavalsstemming en 
de wethouwers. ’T èrste jaor was hiermee vur ons 
alwir vurbej.

Wej hebbe nog bar veul zin ien ’t laotste deel van dit 
carnavalsjaor. Bij ’t schrieve’ van dit stukske zien we 
ôk alwir druk mѐ ideeje vur de pronkzitting -en mѐ 
ons ôk heel veul andere minse- um ’t wir ’n succes 
te laote’ worde’. 

Wij hope’ jullie allemaol met de carnavalsdaag’ te 
zien, want:

“Wij make’ graag overal ’n feesje van!”,
	 	 	maor	wel	same’	mѐt	ollie	allemaol.

’n Driemaal Alaaf 
Prins Dick van ’t Roode Wald 

en Prinses Yvonne

P.s.  Wij zien ’t nie gewoon um ien ’t Angers te 
schrieve’ of praote’, dus ’t kan zien da‘ d‘r wa’ 
schrieffoute’ ien zitte’, mar wij hope’ da’ da ons ver-
géve’ wur.



10     ‘t Keuje 2017

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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Ik bun zo trots op ons Durp
De dolle dagen van het jaar 2017 staan 
voor de deur en dat betekent dat het 
mooiste blad van ‘t Keujesgat is rondge-
bracht. Wederom heeft de redactie er weer 
een prachtig blad van weten te maken, 
mijn complimenten. Zo moet ik ook mijn 

complimenten uiten naar de commissie die aan-
geeft wie de orde van de vlinder verdient. Ook weer 
een zeer terechte keuze, deze persoon heeft deze 
waardering dik verdiend. Hierover verder in dit blad 
meer. Ook wil ik de Deurdweilers feliciteren met hun 
25-jarig bestaan. Het hele jaar hebben ze dit gevierd 
met als afsluiter een knallend feestje in samenwer-
king met Schip Ahoy. Een mooie avond met muziek, 
plezier en feest met als hoogtepunt het uitreiken van 
de Gouden Duim. Onze Rook heeft er 2 jaar naar 
mogen kijken, nu is het de beurt aan Geert Bouw-
man. Een terechte keuze, dik verdiend Geert.

De aftrap van dit seizoen begon op 19 november. 
Op deze avond hebben we twee nieuwe raads- 
leden welkom geheten namelijk, Raymond Kuster 
en Wim Derkse. Voor ons waren zij al twee bekende 
gezichten. Raymond had al een kijkje in de keuken 
genomen bij onze vereniging; hij en zijn vrouw Gea 
waren al actief achter de schermen. Wim kennen 
we van de Riensplitsers. Ik wil beide heren heel veel 
succes en vooral veel plezier bij ons toewensen.

Op 29 januari ben ik met een kleine delegatie en 
ons prinsenpaar mee geweest naar het prinsen-
treffen in Nijmegen. Dit was een dag om niet snel 
te vergeten, we hebben genoten van de mooiste 
optredens, een heerlijk hapje en een drankje, maar 
bovenal van de gezelligheid. Als je een keer een 
kleurrijk feest wilt meemaken, is dat echt een aan-
rader.

Trots ben ik uiteraard op onze dansgarde The Stars. 
Wat hebben ze weer prachtige dansen gemaakt. 
Ik denk dat ze hoge ogen gaan gooien op de toer-
nooien waar ze jaarlijks aan meedoen. Trots ben 
ik vooral op de Little Stars: een groeiende groep, 
niet alleen in prestatie maar ook in aantallen. Echt 
goed om te zien dat er nog altijd meiden zijn die het 
geweldig vinden om bij onze vereniging te komen 

dansen. Ik wil alle meiden 
van The Stars inclusief 
de trainsters en begelei-
ders bedanken voor al 
het moois dat jullie dit jaar 
weer hebben neergezet. 

Nu alleen de Dolle dagen 
nog en dan zit dit seizoen 
er weer op. De zaterdag 
begint in het Baggergat 
met de sleuteloverdracht 
en het uitreiken van de ordes van de vlinder door de 
burgemeester, Mevrouw Schuurmans. En ‘s avonds 
in ons eigen Keujesgat genieten op het bouwersbal. 
Laten we er weer een mooi feest van maken.  
Zondag, de dag waar we allemaal op wachten: de 
dag dat de mooiste optocht van de Betuwe weer 
door de Angerse straten toert. De dag dat half 
Lingewaard op onze stoepen in weer en wind naar 
feest en vreugde kijkt. De dag van de optocht. Ik 
ben erg benieuwd in ieder geval. Uiteraard wens ik 
iedereen heel veel plezier op deze dag en wens ik 
alle deelnemers heel veel succes.

Op maandag gaan we met zijn allen weer naar 
 Gendt om net als vorig jaar te genieten bij de  
Gentenarren. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om 
hiernaar toe te komen en Rosenmontag in Gendt te 
vieren. Er rijdt een pendelbus heen en weer om ons 
op te halen en weer netjes thuis te brengen. Vorig 
jaar was het een erg gezellig feest. Deze dag zal 
plaats vinden in zaal Providentia en is voor jong en 
oud, oftewel aan het hele gezin is gedacht.
Op dinsdagavond nemen we in het Dorpshuis het 
hele seizoen nog een keer door met zijn allen en 
reiken we de publieksprijs uit. Ik wil alle Angerena-
ren veel plezier wensen tijdens de dolle dagen en 
roep iedereen op om zijn huis feestelijk te versieren 
tijdens deze dagen zodat de optocht nog mooier 
wordt als dat hij al is.
 

alaaf, alaaf, alaaf
President Bryan Schmidt
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Cafetaria Braulio
Angeren  

Snacks, salades en 
diverse belegde broodjes.

Jan Joostenstraat 25, Angeren        026 - 3251633   

R e s t a u r a n t 
De Betuwe

WWW.PERSOON-SC.NL
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Leuk eerste seizoen!
Beste narren en narrinnen,

Wij hebben een super gezellig jaar gehad 
en het is erg leuk om het jeugdprinsenpaar 
van het Keujesgat te zijn. We vonden de 
jeugdpronkzitting erg spannend. Niemand 

wist dat wij het nieuwe jeugdprinsenpaar werden. 
We konden achter iedereen horen. We waren blij dat 
de deuren open gingen en iedereen ons kon zien. 
Het was een erg leuke en gezellige middag. 

Op school zijn we alle klassen afgeweest en  
mochten we in de jury zitten van de playbackshow.
Na school snel wat eten en door naar de jeugd- 
sleuteloverdracht bij de Burgemeester. Het was heel 
bijzonder om de Burgemeester te ontmoeten. Om 
als prins daar voor een volle zaal trompet te spelen 
was erg leuk om te doen. Met de sleutel naar huis 
en de carnaval kon beginnen.

Op zondag mochten wij samen met het grote  
prinsenpaar ‘t keutje wassen. Daarna hebben we 
bij hun gegeten en toen begon de optocht. Op de 
jeugdprinsenwagen vonden wij het heel gezellig. 
Vooral het snoepgooien en het springen en feesten 
op de wagen. De hele wagen ging heen en weer. 
In het dorpshuis mochten we helpen bij de prijsuit-
reiking. Op maandag zijn we mee geweest naar het 
Rosenmontag festival in Gendt. Hier zijn we met 
A.K.G. de Narrenpoel en de Deurdweilers geweest. 
Het was een super feest. Op dinsdag met de kinder-
disco hebben we heel  veel gefeest en gedanst.
Het minst leuke vonden wij dat we dinsdagavond de  
sleutel in moesten leveren. De Burgemeester kwam 
de sleutel ophalen en toen zat de carnaval erop.

Inmiddels is de carnaval voor ons alweer begonnen. 
We waren uitgenodigd om op de openingsavond 
aanwezig te zijn. Samen met de grote prins en  
prinses naar binnen, op muziek van de Deurdwei-
lers. We mochten op de bühne zitten. Daar hebben 
we alle nieuwe dansen van de dansgardes gezien. 
Ze hebben geweldige nieuwe dansen. Het was een 
super gezellige avond en de eerste polonaise  
hebben we alweer gelopen. 

Wij hebben een erg leuk eerste seizoen gehad. Wij 
willen prins Dick van ‘t Roode Wald en prinses  
Yvonne  bedanken voor de gezelligheid en het  
samen feesten. Wij gaan er weer een leuk seizoen 
van maken,  komen jullie ook feesten?? Wij nodigen 
de jeugd uit om naar de jeugdpronk en kinderdisco 
te komen en met ons mee te feesten.

Groetjes
Prins Stijn de Notenblazer 

en prinses Lynn 
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Gebroken hout geschikt als
bodembedekking voor alle soorten vogels

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

Herberg De Hoeve
Wist U!!!

Dat u vanaf 2 april bij “ De Hoeve “ ook terecht kunt om een hapje te eten.
Genieten van een bourgondisch menu of een overheerlijke vleesspies.
Kom en probeer het uit.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het 2e menu gratis.
Wel even reserveren .

Hoeve 31
6851  ER Huissen
026-3250760
www.herbergdehoeve.nl
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Prinsheerlijke taarten
Traditiegetrouw vindt ook in carnavals-
seizoen 2015/2016 het “Taarten bakken” 
plaats. Inmiddels heeft het taarten bakken 
sinds een paar jaar plaats gemaakt voor 
taarten decoreren. Dit mag de pret echter 
niet drukken, want nog steeds kijkt elke 

prins carnaval in de gemeente Lingewaard wel uit 
naar deze middag. Zo ook Prins Dick van het Roode 
Wald en zijn Prinses Yvonne. 

Op zaterdag 30 januari 2016 gingen zij vergezeld 
van hun adjudant en een kleine delegatie van A.K.G. 
de Narrenpoel naar De Klok Horeca te Gendt. De 
bestemming van de taart wordt volledig door het 
prinsenpaar bepaald en indien mogelijk uiteraard 
geheel geheim gehouden. En natuurlijk wordt er 
door de aanwezigen wel een poging gedaan om de 

Keujespraot
Er lopen twee schapen door de wei.  
Zegt de een tegen de ander: “Goh, 
wat loop jij mank!” 
Waarop het andere schaap reageert: 
“Tja, dat komt zo: ik ben vroeger lam 
geweest.” 

benodigde informatie los te krijgen omtrent de be-
stemming en hebben ze ook altijd wel een gedachte 
over naar wie de taart zou kunnen gaan. De basis 
van de taart bestond uit rood marsepein en dat was 
gezien de naam van de prins geen grote verrassing. 
Hierop was reeds de onderscheiding van Prins Dick 
van het Roode Wald aangebracht. Ja, allemaal 
leuk en aardig, maar dat levert natuurlijk allemaal 
niet direct een aanwijzing op naar de uiteindelijke 
bestemming van de taart. Vervolgens ging Prinses 
Yvonne met vaste hand met chocolade een tekst op 
de taart schrijven. En toen werd direct duidelijk dat 
Carnavalsgroep Ma Flodder de eer had de taart te 
ontvangen. De Carnavalsgroep waar ook Prins Dick 
van het Roode Wald en Prinses Yvonne deel van uit 
maken. 

Terwijl er door de leden van Ma Flodder nog druk 
werd gebouwd aan de wagen en genaaid aan de 
kleding, werden zij op de bouwplek (ten huize van 
het prinsenpaar) verrast door het prinsenpaar. De 
taart werd aangesneden en het was nog lang  
gezellig.  
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Een buutegewoon weekend vur d’n optoch’
De vrijdagaovend vur d’n optoch’
Ut kan vieftien graoje’ vrieze’ mar bij Visser 
ien de schuur ien de Lodderhoek, 
is ut druk. Hoe koud ut ôk is, ut volluk blief 
komme’.  De hele Buutegewone ploeg is d‘r 
op onze tradisiegetrouwe ouderavond. De 

ouwelui zien uutgenodig’ um een pilske te komme’ 
drinke’ en ons karreke te bekieke’. Altied gezellig, 
ieder jaor wir. De kou is dan rap vergète’ en as de 
Deurdweilers ôk nog binne’ komme’ en een mooi 
stukske speule’ vur de hele meute, geet ut dak 
d’r af. Wij gaon deur tutdat ut goed mistig wur’. 
Kruupend gaon we dan op huus aon um de volgen-
de ochtend wir brak op de bouwplek aon te gaon 
um, vur zover as ’t geej’, de schaoj’ te bekieke’. 

Zaoterdags vur d’n optoch’
Pien ien ut dak. Nie’ alleen wij eiges hemme’ geleje’, 
ôk de kar mot hier en daor nog een bitje opgeka-
lefaterd worre’ en de leste puntjes worre’ (wir) op 
de i gezet. Lunch en diné wur ien de keet, of buute’ 
zittend vur de schuur op een kis’je bier, gulzig naor 
binne’ geschove’. D’r wur zo alwir un stevige bojum 
geleid vur vanaovend, ut bouwersbal. Nog ieder jaor 
gaon we trouw vanuut ons buutegewone nes’ ien de 
Kerkstraot, gekleed ien onze oranje kiel, richting ut 
durpshuus. Ekkes vlot un pilske vatte’. Ekkes heure’ 
hoe ut geet met de andere bouwploege’. En kieke’, 
veul kiekjes kieke’ en dan rikraoje’ wa ut wur. 

Zondagochtend vur d’n optoch’
Um zeuven uur geet de wekker, GVD, oei auw.  
Misseluk apparaat. Èrs un gitzwarte trouwe Douwe 
vur we naor de bouwplek sjouwe’. Daor um halluf 
ach’, wir koffie, un saucijze’breudje en ut erste  
piepke mot vur acht uur op (bijgeleuf). As dan rond 
un uur of nege’ de muziek aongeslingerd wur en 
Liquido tege’ ut trommelvlies beuk’ is ut zover. De 
deur geet los en de wage wur naor buute’ gedouwd. 
Dur ut daglich’ (wa’ gruweluk ien de eugskes pik’) 
kum ut slechtere schilderwerruk naor veure’ en de 
wage’ wur geliek met de kwast en un likske verruf 
bijgewerrek. Zo geet ôk de wage’ nie’ dreug d’n  
optoch’ ien. Die is dan natuurlijk nog lang nie’ klaor. 

De deur is nie’ hogger as vier meter, dus naor 
buute’, kraon d’r bij en de andere kant op kieke’.  
Zenuwslopende momente’. En ieder jaor kum ut 
goed,  ut pas wèr ien mekaor. As da’ spektakel 
achter de rug is en de kar is opgebouwd, gaon we 
naor de overkant naor Besselink: umkleeje’ en boe-
remoes ète’. Dan zien we net niet betieds trug bij 
de wage’ en gaon we net ekkes iets te laot naor ut 
ouwe schoolplein…….  OPTOCH’!!

Un Buutegewone Carnaval.

Buutegewoon
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Wij wensen u een pre�ge carnaval

Velperweg 18
6824 BH Arnhem

www.konings-meeuwissen.nl

Arnhem      Beuningen        Mook      Oss

026  - 361 00 03
info@konings-meeuwissen.nl

GRUNDEL 7
6687 AR ANGEREN

ELKE
ZONDAG
OPEN!

12 - 17 u
ur

15.000m2 woonplezier 
onder één dak. 

Voor sfeervolle meubels, keukens,  
slaapkamers, woontextiel en  

accessoires kijk op   
            jansentotaalwonen.nl

Jansen Totaal Wonen, Karstraat 95 Huissen, Tel. (026) 326 99 00
ElKE dag gEopEnd - vrijdag koopavond

De Letste Stuyver is een gezellige buurtkroeg geopend 
voor feestjes en gelegenheden op afspraak. 

Elke 1e zaterdag van de maand zijn  
wij geopend van 16:00 tot 21:00 uur.

Graag zien wij u dan!  U vindt ons  
op de Molenstraat 6 in Angeren. 
 
026	325	0733		 	info@deletstestuyver.nl		 www.deletstestuyver.nl
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Oudste en jongste
Op de dinsdagmiddag trokken Prins Dick 
van het Roode Wald en Prinses Yvonne 
met een kleine delegatie raadsleden en 
een paar gardemeisjes traditiegetrouw naar 
de jongste en oudste inwoner van ’t Keu-
jesgat. 

De jongste inwoner betrof dit jaar Harmen Kloppen-
burg, geboren op 8 januari 2016. Harmen ontving de 
huisorde, de ouders het wandbord en moeder een 
bos bloemen. Natuurlijk ging iedereen lekker aan de 
beschuit met muisjes. Na een kort bezoekje op naar 
de oudste inwoonster van ’t Keujesgat.

De oudste inwoonster van dit jaar was wederom 
mevrouw A.M. van Bon. Ze zit er met haar 93 jaar 
inmiddels al bijna op te wachten dat we weer op 
bezoek komen. Zij ontving de orde van Prins Dick 
van het Roode Wald, een bos bloemen en een fruit-
mand. De inwendige mens werd bij iedereen goed 
voorzien en het was wederom erg gezellig. 

Al jaren besmet met het carnavalsvirus
Het carnavalsgebeuren is mij met de 
spreekwoordelijke paplepel ingegoten.  
Mijn vader Jan Kuster is jarenlang actief 
raadslid geweest. Er werden bij ons thuis 
diverse acts voor een pronkzitting bedacht 

en geoefend. Ook figuurzaagde en schilderde mijn 
vader aan allerlei versieringen voor in de zaal en op 
ons huis in de Poelsestraat. Als klein jongetje werd 
ik al meegenomen naar de bingoavond, waarmee 
‘De Narrenpoel’ geld inzamelde voor de organisatie 
van de ‘Drie dolle dagen’. Je kunt dus wel stellen dat 
ik een beetje besmet ben geraakt door het carna-
valsvirus.

Mijn vriendengroep -  gedeeltelijk afkomstig uit 
Angeren en Huissen - bleek ook geïnfecteerd te zijn 
door hetzelfde virus. Dus we hebben heel wat jaren 
als ‘De Kroanige Keujes’ meegedaan aan de optocht 
in Angeren en we vierden uitgebreid feest op het 
Bouwersbal en gingen frühshoppen in Huissen. Als 
de carnavaleske hofhouding van onze vrienden en 
het toenmalige prinsenpaar Geert en Monique Alofs 
hebben we in 2013 voor het laatst onze opwachting 
gemaakt in de straten van Angeren op carnavals-
zondag.

Een bijdrage aan de optocht van onze vrienden-
groep lijkt er niet meer van te komen, helaas. Toch 
kruipt het carnavalsbloed waar het niet gaan kan, 
dus twee seizoenen geleden hebben Gea en ik ons 
als medewerkers van ‘De Narrenpoel’ aangemeld. 
De officiële steek wilde ik nog niet opzetten; ik hielp 

liever als toneelmeester achter de schermen. Gea, 
die carnaval leerde vieren bij ‘De Gentenarren’ in 
haar geboortedorp, is als gastvrouw en lid van de 
programmacommissie tijdens de pronkzitting actief. 
Het lijkt wel symbolisch, maar in het jaar dat mijn 
vader Jan is overleden, ben ik overstag gegaan 
voor de vraag vanuit het bestuur om officieel raads-
lid te worden. De steek van mijn vader past mij niet 
letterlijk, maar figuurlijk neem ik deze carnavalshoed 
graag van hem over.

Sta ik in het dagelijks leven in een vrij koude ruim-
te als slager te werken, in mijn vrije tijd laat ik me 
graag onderdompelen in het warme bad van ‘De 
Narrenpoel’. Hopelijk volgen er nog vele kleurrijke 
en gezellige jaren, waarin ik me als raadslid in kan 
zetten voor de organisatie van het Angerens Karna-
vals Gezelschap.

Raymond Kuster
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Kinderdisco 2016

Zondag 19 februari 2017 
14.00 uur Jeugdpronk (Dorpshuis)
Deze middag wordt zeker gezellig met een  
optreden van de Little Stars, ook komt clown 
Doedel zijn show laten zien. De show van clown 
Doedel heet ‘Clown Doedel gooit roet in het 
eten’.
Na deze geweldige show kan er nog lekker 
gedanst worden op de muziek van DJ Guus 
Hegeman.
Entree €2,-
 
Vrijdag 24 februari 2017 
16.00 uur Jeugdsleuteloverdracht 
Aan alle jeugdprinsen van de gemeente Lin-
gewaard wordt de sleutel overgedragen door 
Burgemeester Schuurmans in de Kolk in Haal-
deren.

Zondag 26 februari 2017
13.30 uur Keujesgatse optocht 
Vanaf het kermisterrein begint de mooie optocht 
aan de Zahnstraat. Na afloop van de optocht 
is de prijsuitreiking en een gezellig feest in het 
Dorpshuis. 

Dinsdag 28 februari 2017
14.00 uur Kinderdisco 
In het Dorpshuis te Angeren, met muziek van 
DJ Guus Hegeman. Tijdens deze middag wor-
den tevens prijzen uitgedeeld aan de kinderen 
die het leukst verkleed zijn, dus doe je best!

Programma Jeugd
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Einde van een tijdperk
Na 27 jaar lid te zijn van A.K.G. de Narren-
poel ga ik ermee stoppen. Ik heb 26 jaar 
gedanst en 16 jaar les gegeven aan de 
dansgardes, ook wel The Stars genoemd. 
Ik heb dit met onwijs veel plezier gedaan 

en vind het ook best wel heel erg moeilijk om te 
stoppen. Maar aan alles komt een keer een einde, 
dus nu ook aan het dansen en les geven. Ik ben 
nu zwanger en ga straks genieten van mijn kleine 
mannetje. 

Ik wil nog wel even terugblikken 
op alles wat ik bij de dansgarde en 
The Stars heb meegemaakt. Het is 
eigenlijk teveel om op te noemen, 
ik zou er wel een boek over kunnen 
schrijven. Ik heb zoveel meiden 
en één jongen zien komen en ook 
weer zien gaan. Maar ik wil vooral 
terug blikken op de mooie dingen. 

Als klein meisje van 5 jaar keek ik 
al naar mijn grote zus, die al bij de 
dansgarde zat. Ik dacht: “dat wil ik 
ook als ik 6 jaar ben”. Zo gezegd zo 
gedaan. Mijn eerste trainster was 
Jolanda Zwartkruis en daarna Imca 
Bremer.  Toen Imca trainster was, 
mocht ik zelfs gaan solo dansen. 
Dat vond ik echt geweldig en heb ik 
heel wat jaren gedaan. Eerst garde solo, later show 
solo. Met mijn solo dansen ging ik toen ook naar 
wedstrijden. Dat was een nieuwe uitdaging voor 
mij en ik was echt gedreven om beter te worden en 
Angeren op de kaart te zetten. Dat is best wel een 
beetje gelukt. Ik ben twee keer Nederlands kam-
pioen geworden en mocht toen meedoen aan de 
Europese kampioenschappen. Daar kwam ik helaas 
niet hoger dan een vierde plek. Maar ik kijk terug op 
een topperiode. Ik heb geteld dat ik wel meer dan 
250x op het podium heb gestaan voor de dansgarde 
The Stars. En elke keer genoot ik er onwijs van. 

Omdat ik zelf zo vaak naar de wedstrijden was 
geweest, had ik de smaak zo te pakken van de 
wedstrijden dat ik met de groepen die ik les gaf 
ook wilde mee doen. Met de Dancing Stars doen 
we dit dan ook al jaren. Ook daar hebben we vele 
prijzen in de wacht mogen slepen. Hoger dan een 
tweede plek zijn we nooit gekomen, maar dat was 
al echt een hele prestatie voor zo’n klein dorpje en 
dansgroepje. Ook met de Dancing Stars zijn we een 
aantal keer naar de Europese kampioenschappen 
geweest. Daarvan was het hoogtepunt dat we vijfde 
werden, terwijl de Nederlands kampioen toen ze-
vende werd. Wat waren wij blij, we voelden ons toen 
kampioenen. Want we hadden wel de Nederlands 
kampioen verslagen. 

Ook gingen we met The Stars vaak naar het  
Lingewaard gala. Ook daar hebben we vaak de 
eerste plaats in diverse categorieën veroverd. Ook 

de wisselbeker voor de beste vereniging van het 
gala hebben we drie keer gewonnen en is nu in ons 
bezit. 

Naast de wedstrijden zijn ook de leuke uitstapjes, 
de weekenden en avonden iets waar ik met heel 
veel plezier op terugkijk. Het was altijd gezellig en 
een dolle bende. Zoveel leuks, teveel om op te  
noemen. De trainingen waren vaak ook gezellig. 

Soms was de stress hoog als de 
eerste avond dichterbij kwam en de 
dansen nog niet af waren. Zeker als 
er dan in de dans nog omgekleed 
moest worden, of decor gewisseld 
moest worden. En als er dan een 
week van te voren iemand gebles-
seerd was dan was de stress nog 
hoger, want de dans moest er wel 
staan. 

Als de eerste avond voorbij was 
en de dansen stonden, was ik zo 
mega trots op de meiden, maar 
ook op alle mensen die dit mogelijk 
hadden gemaakt. De vele verhalen 
die de meiden me vertelden waren 
soms leuk, maar soms ook lastig en 
verdrietig. Maar ook daar kijk ik met 
veel plezier op terug omdat ik het 
fijn vond om er voor die vele meiden 

te zijn. Als ik een keer geen zin had om naar de 
training te gaan, was de zin zo veranderd als ik die 
vrolijke gezichten voor me zag staan. Dit ga ik zeker 
heel erg missen. 

Ook het hele creatieve proces ernaar toe ga ik 
erg missen. Het zoeken naar een thema en daar 
muziek bij zoeken en deze in elkaar mixen. Vervol-
gens danspassen bedenken, eerst alleen en later 
met Milou Hoogveld. We hebben heel wat uurtjes 
in mijn keuken gestaan en wel 100x de muziek 
teruggeluisterd om zo tot mooie passen te komen. 
Dansfilmpjes kijken om tot nieuwe ideeën te komen. 
Vervolgens met mama en Milou patronen zoeken, 
stof halen op verschillende plekken. Ondertussen 
de danspassen aanleren aan de meiden. En als dan 
alles bij elkaar valt.... wow dat is zo geweldig om te 
zien. Dat geeft je zo´n kick. Ik hoop ook echt dat er 
iemand is, die ons kan vervangen om al die meiden 
te laten dansen en die dezelfde kick ervaart als ik 
dat heb ervaren. 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook iets heeft betekend voor The Stars 
of mij. En alle meiden die bij The Stars hebben 
gedanst, wil ik bedanken voor al hun inzet. Zonder 
hulp en danseressen had ik het nooit zolang vol 
gehouden en gekund. Ik heb onwijs genoten en ik 
hoop jullie ook. 

Laura van Gelder
Trainster The Stars
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Jeugdpronk 2016



 ‘t Keuje 2017           23

Organisatie van een Pronkzitting
Als de speciale datum ‘de elfde van de 
elfde’ nog maar net gepasseerd is, vindt 
de eerste bespreking voor de pronkzitting 
van ‘De Narrenpoel’ al plaats. Er moeten 
inschrijfformulieren worden verstuurd, 
wervende tekstjes in de ‘De Bazuin’ worden 

gepubliceerd, mensen persoonlijk worden benaderd 
en er moet een professionele buutreedner worden 
gecontracteerd. 

Tegelijkertijd wordt in allerlei geledingen gewerkt 
aan een leuke nieuwe act, aan schitterende show-
dansen, aan kleurrijke kostuums, aan toepasselijke 
liedjes. Er moet een planning gemaakt worden, die 
voldoende tijd biedt voor de diverse artiesten, die 
aandacht schenkt aan de muziek bij ‘opkomst en 
aftocht’, die instructies geeft voor de geluids- en 
lichttechnici en die extra informatie verstrekt aan de 
president. Van de precieze inhoud van de meeste 
optredens heeft de programmacommissie op dat 
moment nog geen weet.

Er is veel te doen achter de schermen, voordat er 
uiteindelijk een avond vol vertier mee te maken valt 
in het Dorpshuis van Angeren! En dan op de avond 
zelf vallen alle ‘geheime puzzelstukjes’ in elkaar en 
is het afwachten of het publiek positief reageert op 
alle bijdragen. Ook is het altijd afwachten of de tijds-
planning klopt en of het programma niet al te veel 
uitloopt. Wanneer er zo rond de klok van midder-
nacht een einde komt aan het programma, is het tijd 
voor alle artiesten om -  hopelijk met een voldaan 

gevoel - terug te kijken 
op de avond. Sommi-
ge kleine danseresjes 
liggen dan al lang in 
hun warme bed, de 
gastartiest heeft op dat 
moment nog twee an-
dere optredens gehad 
in het land, de meeste 
plaatselijke artiesten 
proosten samen op het 
succes van de avond. 
Wat doen we volgend 
jaar? Weer hetzelfde? 
Wat doen we anders? 
Wie zouden we kun-

nen benaderen voor een bijdrage? Hoe krijgen we 
weer een zaal vol met belangstellend publiek.

Op het moment dat deze tekst geschreven is, zitten 
we nog in de organisatiefase. Op het moment dat 
u dit ‘Keuje’ onder ogen krijgt, kunt u waarschijnlijk 

veel foto’s van de pronkzitting bekijken. Om u een 
idee te geven van wat u zoal voorbij ziet komen, 
volgt hier een opsomming en karakterisering van 
alle bijdragen die we dit jaar in onze programmalijst 
konden opnemen:

- De Little Stars, de Twinkle Stars en de 
Dancing Stars, die al jaren onmisbare onderdelen 
van de pronkzitting in Angeren bieden: per dans-
groep een ‘gardedans’ en een prachtige showdans 
in musicalsfeer. Wat Laura van Gelder met haar 
meisjes en in samenwerking met haar assistenten 
en familie toch ieder jaar weer presteren kan. Het is 
ongelofelijk!
- De Deurdweilers, die dit jaar hun zilveren 
jubileum gevierd hebben en al jaren zorgen voor de 
vrolijke, muzikale noot voor A.K.G. de Narrenpoel.
- Ma Flodder, de vriendengroep van prins 
Dick en prinses Yvonne, met een mooie ballade 
voor het prinsenpaar.
- Frater Wilhelmus, het alias van Wim Goris, 
die al jaren de rol vervult van kritische bewoner van 
Angeren.
-  Blauw Bloed, de drie raadsleden die in het 
verleden de functie van Prins Carnaval hebben 
vervuld: Johan Wagener, Patrick Scholten en Geert 
Alofs. Ieder jaar bedenken de heren weer een fris 
optreden, is het niet als K3 in 2016, dan is het wel 
als ‘de drie tenoren’ in 2017.

- Hendrikus de Zandhaos, oftewel Ronald 
Dikker, die ieder jaar zorgt voor een verfrissende kijk 
op het leven in Angeren en zich voor zijn optreden 
schitterend aankleedt.
- De Kleurdweilers, die met minimale 
middelen, maar met trefzekere liedjes en goede 
zangstemmen het publiek in vervoering en de juiste 
stemming weten te brengen.
- Kokette Katinka, het alter ego van Gea 
Boerboom, die dit jaar haar debuut heeft gemaakt 
met de ‘Knallende Kleuren Kwis’.
- De Plekbandkjel, het bedenksel van Hans 
Puntman, die niet alleen als ceremoniemeester 
meegewerkt heeft, maar ook als verrassende band-
parodist optrad.
- Rene van Boxtel, de buutreedner uit Bra-
bant die we al enkele jaren contracteren en die dit 
jaar als kapitein van de ‘Love boat’ zijn opwachting 
maakte.

Debby Slinkman en Gea Boerboom
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MAXIMAAL 5 JAAR 
Volvo Selekt-auto’s zijn 
altijd jonger dan 5 jaar 
en hebben minder dan 
150.000 km afgelegd

1 JAAR GARANTIE
12 maanden onbeperkte 
kilometergarantie

1 JAAR PECHHULP
Volvo Assistance 
biedt 12 maanden 
lang pechhulp in heel 
Europa

100 KWALITEITS
CHECKS
op meer dan 100 
punten gecheckt en 
met een complete 
software-upgrade

OMRUILGARANTIE
binnen 30 dagen of 
1.500 kilometer

1 2 3 4 5

DE TIJD HEEFT GEEN VAT OP EEN VOLVO.
MAAR WEL OP Z’N PRIJS.

UW VOLVO SELEKT-VOORDELEN

VOLVOCARS.NL/SELEKT

Nijmegen - Arnhem - Ede - Tiel - Culemborg  www.henkscholten.nl

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

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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Optocht 2016
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Uitslag Keujesgatse Optocht 2016
Paren
2de  prijs P2 Ben en Marian Hofs  Laatste wip gemaakt     436
1ste prijs P1 Pap en Pudding  Ik lop veur en ik lop achter    440

Loopgroepen
10de prijs L6 De Vruuters   Wie is de mol?     368,5
 9de  prijs L3 De Waldlopers  De padvinders     372,5
 8ste prijs L9 TOK    Ut echte Angerse volkslied    379
 7de  prijs L7 Clusenarren   Wij zien het hier wel zitten    391,5
 6de  prijs L5 Nachuule   Opgetrommeld veur carnaval   398
 5de  prijs L4 Umleiding   We varen een rondje over de Rijn   409
 4de  prijs L2 Nije Lichting   Rasta’s gaan plat van wiet uut ’t Keujesgat  419,5
 3de  prijs L10 Knoestenbraojers  Giro dûr Keujesgat     421,5
 2de  prijs L8 Ma Flodder   De gouden koets weer opgepoetst   448,5
 1ste  prijs L1 Loatbløjers   De 100ste vierdaagse    456,5

Wagens
5de  prijs W2 JBOG    A15 wegpiraten     414,5
4de  prijs W1 Buitengebied   Heel Angeren bakt     431
3de  prijs W3 Bijdehandjes   Wie kent Angeren kwis    439
2de  prijs W4 Struukduukers  40 jaar Normaal     476
1ste prijs W5 Buutegewoon   Binne’ de Angerse mure’ gin terreur, daor  
       zurrege’ onze schutters veur   486

Aanvullende prijzen

Aanmoedigingsprijs:  De Waldlopers

F.C. Knudde Prijs:   Bijdehandjes

Wisselbeker loopgroep:  De LoatblØjers 

Wisselbeker wagen:   Buutegewoon  

Prinsenprijs:    Ma Flodder

Publieksprijs:   Struukduukers
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Sint Maartenstraat 40 in Gendt 

Telefoon nummer 0481 423007 

HAIRFASHION “SUUS”
Voor hem en voor haar

Steun onze
voetbalclub,

een club waar
pit in zit

Word lid nu € 6,-
Supportersvereniging

s.v. Angeren
U kunt u opgeven bij 

Bert Gunsing

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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En ut Keutje …….hi’j ploeg mar voort!!!! 
(tekst: Geert Bouwman, foto’s: Ben Otters  jan.2017) 
 
Fred de Wild het zien kroeg geslote 
‘t is overgegaon nao Ploeggenote 
Gerben geet de bier-blaoi deurschuive 
Onder ’n ni’je naam: ‘de Leste Stuive’ . 
 
Mit ‘de Ploeg’ zien we now un stukske historie kwiet 
Jammer, da’s gedaon, da’s verleeje tied 
Laote wi’j nie dramme over de naam die’t droeg 
 we houwe ien Angere teminste nog un kroeg! 
 
Vroeger, ja vroeger was ‘de PLOEG’ van Wim 
Mit bove de Vlèrmuus, wâ un geklim 
Op zondag mèrege um 11.00 uur al aon de teek 
En vad mar dinke: die van ons, zit ien de laote kjèrk bi’j de preek. 
 

Ok Hem de Schoester die sluut 
Bi’j hum is de foep dur uut 
Wi’j kunne gin schuuntjes mer kope 
En motte nève onze eige schoewn gaon lope. 

 
De voetbalclub viert drek heur 75-jaorig bestaon 
Da’s zeker, ok al staon ze zwat onderaon 
misschien motte we Gerben ok hier vraoge 
Um zien Leste (griep)Stuuver d’raon te waoge. 
 

Mit Schip-Ahoy krie’j gin aonvaoring 
25-jaor Deurdweilers, ut was a-meezing! 
As ze same zien, dan hör je heel wat 
Ze blieve de trots van ons Keujesgat! 

 
Och, soms bu’j hier wat kwiet, en dao wat riek 
Mar ien ut Keujesgat zit nog steeds meziek 
Van Boerenhoek tot ien Kamervoort 
En ut keutje….hi’j ploeg mar voort. 
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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

    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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Een “nije groep” in Angeren
Dat is nog eens leuk, dat wij gevraagd 
werden als “nije groep” in Angeren om 
een stukske te schrijven voor jullie carna-
valsblad “t Keuje”. We zullen ons eerst ff  
voorstellen. Wij zijn de Clusenarren: 
5 gezinnen uit Herwen, Gendt, Duiven en 

Doornenburg. Onze groep bestaat al 10 jaar en de 
pubers van nu liepen als kleine ukken al mee in 
Herwen waar we ook bouwen. We hebben ook een 
klein beetje Angers bloed in onze groep, want Jos 
Scholten is dan wel een Gendtse geworden, maar 
blief natuurlijk een Angerse!!! Dus het voelt 
vertrouwd ....

Elk vrij uurtje besteden we in die maanden voor de 
carnaval aan de wagen in Herwen waar we in de 
schuur van Harry en Miem proberen er weer wat 
van te maken. En onder het genot van een altijd 
goede lunch en na afloop één of meerdere biertjes 
wordt alles gezellig bepraat!!!!

We doen elk jaar met 2 optochten mee. Natuurlijk 
de optocht in Herwen, die is een week voor de 
carnaval, dus kunnen we mooi opwarmen. En  
voorheen liepen we met carnaval dan altijd in Gendt 
met de verlichte optocht mee, maar omdat  
Angeren een hele mooie verzorgde  optocht heeft 
en wij graag overdag lopen, hebben we gevraagd 
om mee te mogen doen. Die kans kregen we, dus 

Strenge vorst verwacht tijdens Keujesgatse optocht!
Weerswaarschuwing:

Voor de aankomende Keujesgatse 
carnavalsoptocht is het verstandig om 
de lange onderbroeken alvast in huis te 
halen! Lokaal zal het kwik namelijk tot 

ver onder het vriespunt dalen, speciaal wanneer 
de carnavalswagen van De Struukduukers aan 
u voorbij trekt! Zit het hem in de klimaatveran-
deringen horen wij u denken??? Misschien wel. 
Zeker is dat er een zéér plaatselijk front vanaf de 
Zuidpool naar Angeren zal trekken en zelfs de 
zuidpoolse flora en fauna zal meereizen.

Nieuwsgierig geworden? Zorg dat je erbij bent 
tijdens de Keujesgatse carnavalsoptocht op 
26 februari 2017! Komt dat zien!!!

Al voor de 21ste keer doen wij mee aan de mooiste 
optocht uit de regio. Dit jaar met meer jong dan oud 
op en om de wagen; de nieuwe generatie Struuk-
duukertjes is niet te stoppen.

Ook aan de Rietkampseweg heeft een generatie-
wisseling plaatsgevonden. Henk en Maria zijn wat 
kleiner gaan wonen en we zijn sinds dit jaar te gast 
bij Bram en Marleen (met dochters Pien en Mees).

Henk en Maria, onze dank voor al die jaren gastvrij 
onthaal van onze carnavalsgroep. Bram en Marleen 
langs deze weg veel geluk op de nieuwe plek.  
We hopen nog vele jaren bij jullie te mogen en 
kunnen bouwen.

Wij wensen iedereen veel plezier met Carnaval.

3 keer Alaaf voor ‘t Keujesgat  
De Struukduukers

sinds een jaar lopen we mee in het mooie  
Angeren!!!! Wat hebben we genoten op carnavals-
zondag van de optocht, de sfeer en zeker het super 
publiek dat bereid is om mee te doen met interactie 
tijdens de optocht!!!!! En natuurlijk na afloop ff  
borrelen in het kultuurhuus en de prijsuitreiking 
uiteraard. Het was erg gezellig en we sloten af met 
een mooie 6e plaats!!!

We zijn alweer druk voor dit jaar en ja we zijn er 
weer bij  en hebben er veel zin in!!

Alaaf
namens de Clusenarren
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Veilingweg 12 – 14
6851 EG Huissen
T. 026 32 50 582
I: www.jeurissen.net

KOOS VAN ELK

BIJ PROFILE KUN 
JE TERECHT VOOR:

Voor je auto wil je alleen het beste. Het beste onderhoud, 
de beste reparaties, de beste banden en velgen en de 
beste service. Kortom, full service waar je blij van wordt. 
En je auto ook. Voor de beste prijs natuurlijk. Dat kan.

Bij Profile Car & Tyreservice. Je bent van harte welkom! 

Arnhem Snelliusweg 24, 6827 DH T 026 364 42 11 www.profile.nl/arnhem
Duiven Impact 9, 6921 RZ T 026 312 18 10 www.profile.nl/duiven
Heteren Weerbroek 3, 6666 ML T 026 472 17 71 www.profile.nl/heteren 
Huissen Nijverheidsstraat 10a, 6851 EJ T 026 325 52 30 www.profile.nl/huissen

Marcel Peters Schilderwerken

Zahnstraat 18
6687 AP Angeren
Tel. 026-3256492

Mob. 06-22253585
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Na 25 jaar dweilen de Deurdweilers nog steeds deur!  
Afgelopen jaar hebben wij als Angerse 
dweilers ons 25-jarig jubileum mogen 
vieren! En van een feestje houden we wel, 
dus reken maar dat we dat gedaan  
hebben! We hebben er volop van genoten! 
Als eerste zijn we met zijn allen een gezel-

lig weekend naar Antwerpen geweest, vervolgens 
werden we na het behalen van de derde plaats op 
de Bemmelse Dweildag gevraagd om op te treden 
op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Dat was een 
leuk cadeautje.  

Het was geweldig om te spelen voor die duizenden 
mensen. Het maakte heel veel leuke reacties los bij 
het festivalpubliek. Een optreden op het Ballonfiësta 
stond bij velen hoog op de bucketlist en was adem-
benemend! Immens mooi die grote luchtballonnen. 
En het jubileumjaar hebben we afgesloten met een 
super gezellige avond. Het ‘aMeezing kerstfeest’ 
samen met Schip Ahoy. En daar is Geert Bouwman 
gehuldigd met de gouden duim voor zijn vrijwilligers-
werk! 

25 Jaar lang toeteren we nu al rond door Angeren 
en omstreken en nog steeds vol overgave en ple-
zier! Tijdens het schoolcarnaval van 1991 hebben 
wij ons eerste optreden neergezet. Een groepje van 
12 blagen, die na 2 maanden oefenen net 3 liedjes 
wisten te spelen. De hits waren ‘Uche Uche’, ‘Mijn 
opa’ en ‘De Vuilnisman’, maar deze hits werden dan 
wel zo’n 20 keer achter elkaar gespeeld. We speel-
den allemaal onder het mom van ‘Hoe harder hoe 

beter!’ en allemaal de eerste partij. De carnavals-
vereniging vond het prachtig en we werden ’s avond 
dan ook gevraagd om bij A.K.G. de Narrenpoel een 
optreden te geven. 

Na de carnaval en de Bemmelse Dweildag volgde 
nog een hele reeks van optredens en legendari-
sche momenten. De bezetting veranderde, de leden 
werden ouder en de muzikaliteit werd stukken beter! 
Inmiddels zijn er 3 cd’s gemaakt, zijn we een aantal 
keer op radio en tv te horen en te zien geweest en 

zitten we al 12 jaar in de top 3 van de Bemmelse 
dweildag. En niet te vergeten hebben we menig 
feestje opgevrolijkt. 

Wij vieren nu dus 25 jaar carnaval met A.K.G. de 
Narrenpoel en de band met deze vereniging is sterk! 
En zo zijn de Deurdweilers en A.K.G. de Narrenpoel 
al 25 jaar een paar! 

We beleven enorm veel plezier tijdens onze optre-
dens en repetities en willen iedereen bedanken voor 
hun support de afgelopen 25 jaar. 

We wensen iedereen veel plezier tijdens de dolle 
dagen en De Deurdweilers dweilen na 25 jaar 
gewoon deur!

Alaaf 
De Deurdweilers

Keujespraot!
“Gij wor’ dur gek van”, zei Rein, “van al die codes tege’woordig”. As 
ik ’s merreges bij mien baos ien de schuur mot zien, dan mot ik al 
un code ientoetse’. Vier keer nul: 0000.  Ut luk mien mar nie’ um die 
deur los te kriege’. “Hoe zo?” vroeg ik, “da’s toch nie’ zo moeiluk”.  
“Jawel”, zei Rein, “ik bun altied de volgorde van de nummers kwiet”.
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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
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Orde van de vlinder
Geen Dolle Dagen zonder overdracht van 
“De Sleutel” door Burgemeester Schuur-
mans. Zo ook in 2016. Prins Dick van het 
Roode Wald mocht voor de eerste maal de 
Sleutel ontvangen om over het Keujesgat te 
regeren. De Sleuteloverdracht: veel proto-

col, optredens en bijzondere gebeurtenissen. De 
uitreiking van de Orde van de Vlinder is zeker een 
bijzondere gebeurtenis te noemen. Deze Orde wordt 
dan ook alleen maar uitgereikt aan personen die bij-
zondere prestaties leveren. En dan in het bijzonder 
bijzondere prestaties gericht op carnaval. Het car-
naval in het algemeen of het carnaval voor de eigen 
vereniging in het bijzonder. Bijzonder zou het weer 
worden deze zaterdag voor diverse personen. Voor 
AKG de Narrenpoel was uiteraard ook weer een 
bijzonder persoon genomineerd voor deze Orde. Dit 
jaar ging de Orde van de Vlinder naar Joop Meijer.

Joop begon als bouwer in de optocht van de carna-
val met de Stripkes. Maar niet alleen Joop heeft  
carnavalsbloed. Het hele gezin deed mee. De doch-
ters van Joop dansten bij de dansgarde. Zijn vrouw 
Dora heeft wat gebakken. Vaak genoeg werd er een 
cake afgeleverd bij Dinie van Gelder voor de dans-
garde aan het begin van het seizoen. Tijdens de  
lentekriebels is er bij Joop en Dora nog steeds tijd 
voor soep of lekkere warme koffie voor de dames 
van de garde die de appelflappen staan te verkopen. 
Voor de optocht begon werd er vaak gebeld met de 
Prins en Prinses of de Prinses nog een bontje aan 
wilde tijdens de optocht, want Dora had nog wel wat 
in de aanbieding. En aan het einde van de optocht 

kwam er een broodje haring stiekem achter de büh-
ne voor de Prins en Prinses.

Van 1979 tot 1981 was Joop zelf prins van AKG de 
Narrenpoel en wel onder de naam Prins Joop uut de 
Smidse. Joop heeft inmiddels al 54 jaar de optocht 
vanaf de prinsenwagen meegemaakt. 

En let maar eens op. Rond carnavalstijd, als het 
Keutje versierd wordt, dan is het Joop die de  
bloemetjes letterlijk buiten zet. Keurig worden  
de bloemetjes bij het Keutje gepoot. En als er een 
bloemetje overblijft, dan heeft de Prinses geluk. 
Joop, je bent en blijft een geweldig mens met een 
echt verenigingshart. 

Namens de redactie feliciteren wij Joop Meijer dan 
ook met de Orde van de Vlinder.

Van Boerekoolblad naar Keuje
De voorzitter schreef het al, maar het mag 
worden benadrukt. 37 jaar lang is Wim 
Huisman betrokken geweest bij het “buuks-
ke waor alles ien stee’ over carnaval ien 
Angeren”. Dat is een hele tijd. Redactie 
leden kwamen en gingen maar Wim bleef 

er voor zorgen dat er een boekje kwam. 

Ooit, voor het computertijdperk, begon hij aan het 
Boerekoolblad (toen had je nog de oude spelling). 
Dit deed hij tien jaar nagenoeg alleen, daarna kwam 
er pas een echte redactie. Toendertijd werden 
plaatjes nog met de hand getekend en werden de 
letters en plaatjes met uiterste precisie geplakt voor 
de advertenties. Van dat handwerk zien we vandaag 
de dag nog iets van terug. Het logo van ‘t Keuje dat 
je op de voorkant ziet en bij ieder stukje komt ook 
-letterlijk- van de hand van Wim. In die tijd beston-
den redactie vergaderingen nog uit het uitzoeken 
van tastbare foto’s (die nog van een rolletje moesten 
worden ontwikkeld) en het lezen van ingezonden 
kopij (wat was er in de brievenbus binengekomen?) 
E-mail bestond nog niet. Vroeger... toen een boekje 
maken nog echt handwerk was. Na 37 jaar vindt 
Wim het echt welletjes, al dat riep hij stiekem al  
jaren. Maar een aantal jaren geleden stopte de 
gehele redactie. Dus dat zou betekenen dat er geen 
boekje in Angeren zou zijn. Dat kon Wim niet ver-

kroppen en dus ging hij nog even door. Samen met 
Martin Arends en wat typhulp hier en daar werd er 
toch een boekje gedrukt. 

Het jaar erop kwam de huidige redactie in actie. Nu 
kan Wim met een gerust hart een stapje terug doen. 
Want fotos en teksten checken via mail gaat nog 
wel, maar een boekje maken via dropbox en  
redactie vergaderingen via FaceTime en Whatsapp 
dat gaat iets te ver of te snel (grapje Wim). 
Neemt niet weg dat we namens carnavalminnend 
Angeren erg dankbaar mogen zijn voor 37 jaar aan 
carnavalsboekjes.

Dus nogmaals Wim bedankt!  En geniet voor het 
eerst van een boekje die je nog niet eerder hebt 
gezien! 
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Jeroen Krauts
                              Pastoor Versteegstraat 17

   6687 AH Angeren
Tel. 06 52548509

Jeroenkrauts@hotmail.com

Behang - Glas - Schilderwerken

www.gorissloopwerken.nl

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

 

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

 
Behang - Glas - Schilderwerken

De Steeg 12
 6687 EG Angeren

 T  026 - 325 81 15
 M  06 - 5353 8421

info@schildersbedrijfdriessen.nl

Schilderwerk  •  Wandafwerking  •  Glas

www.schildersbedrijfdriessen.nl

OOK VOOR PARTICULIEREN

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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Umleiding
Hallo carnavallisten,
Op het moment dat we dit schrijven zijn we 
nog niet eens begonnen met het bouwen. 
Maar in november en in december zijn we 
al een paar keer bij elkaar gekomen onder 
het genot van een lekker hapje en drankje. 

Het was weer erg gezellig en de stemming zat er 
goed in.

In eerste instantie hadden we moeite om iets te 
bedenken, maar op een gegeven moment waren er 
zoveel ideeën, zodat we een keuze moesten  
maken. Na de eerste vergadering hebben we het  
allemaal laten bezinken. Even rustig erover naden-
ken en veel over en weer app-verkeer. Alles  
passeerde de revue.

En zie daar: bij de tweede vergadering waren we 
het er allemaal over eens wat het onderwerp moest 
worden. 

Door drukke werkzaamheden in december hebben 
we besloten om op 9 januari van start te gaan met 
het bouwen. Ondertussen hebben de vrouwen niet 
stil gezeten en zijn al op zoek gegaan naar kleding 
en dergelijke. Dus het komt helemaal goed.

De stemming is goed en met goede samenwerking 
komt het bouwen ook goed. En hopen we dat we 
met onze creatie de optocht kunnen op fleuren.
Als het weer dan ook nog goed is, dan wordt het 
een hele mooie optocht. 

Tot 26 februari
De Umleiding

Gesjouw langs de bouw!
Al sinds een aantal jaren ‘verrassen’ we de 
bouwgroepen met een muzikaal intermez-
zo tijdens het bouwen aan hun carnavals-
wagen. We steken ze daarmee een symbo-
lisch ‘hart onder de riem’ en hebben gelijk 
een sneak preview van wat er zondag te 

zien is in de optocht. Het is altijd reuze gezellig en 
we worden zeer gastvrij ontvangen. Afhankelijk van 
de voorradige biertjes bij de bouwgroep maken we 
dan per serenade een inschatting of we nog effe’ 
blijven of de dorst bij de volgende groep moeten 
lessen. 

Het is bewust geen traditie en er zit ook bewust 
geen volgorde in de te bezoeken bouwgroepen, 
want dan vinden we het te voorspelbaar... We 
houden ervan ons publiek te verrassen en één stap 
voor te zijn. Zo ook dit jaar. Welke carnavalsgroe-
pen zullen we nu eens verrassen? En hoe laat? En 
verrassen we alleen de wagenbouwers of zullen we 
ook andere actievelingen op vrijdagavond eens aan 
doen? Wie weet? Eén tip willen we daarom graag 
aan iedereen meegeven die op vrijdagavond voor 
de optocht bezig is met zijn/haar/hun deelname aan 
de optocht: 

“Zurg da’ je minimaol 25 kouwe pils en 25 heite 
stuumpkes mè een kledje slemp klaor he’ staon nao’ 
d’n èèt ‘s aovons!”

De Deurdweilers wense’ ôllie veul lol en jolijt mè 
deze dolle dage’!  

de Deurdweilers
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Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Voor mij is de tijd om te gaan nu 
gekomen. Johan en ik zijn opa en oma 
geworden van Max en in mei komt er weer 
een kleinkind bij. Wij willen heel graag 
gaan genieten van die twee kleinkinderen. 

Na ruim 30 jaar is het mooi geweest. De eerste 
5 jaar heb ik alleen kleding gemaakt voor de mi-
nigarde. Dat waren toen zo’n 10 meisjes. Tijdens 
het 22-jarige jubileum van A.K.G. de Narrenpoel 
vroeg Leen Vermeulen, die toen alle kleding naaide 
voor de Prinsengarde, of ik het van haar over wilde 
nemen om ook de showkleding voor deze groep te 
maken. Ik heb dat  toen van haar overgenomen. 
Dus ging ik showpakjes maken voor de twee  
dansgroepen. In 1985 heb ik voor de eerste keer  
gardepakjes genaaid voor de minigarde. Samen met 
Corry hebben we de dansgardes zien groeien. Van 
12 naar 46 meisjes. 

Toen Laura 16 jaar geleden trainster werd, had-
den we nog twee groepen maar na verloop van tijd 
groeide het aantal meisjes zo dat de 2 groepen te 
groot werden. We besloten toen samen met het 
bestuur om er drie groepen van te maken:  Little,  
Twinkle en Dancing Stars, gezamenlijk The Stars. 
We hebben veel meisjes zien komen en gaan 
(ongeveer 163 meisjes ) waarvan er veel meisjes 
lang lid zijn geweest. We hebben een prachtige tijd 
gehad met al die meiden, zowel tijdens het optreden 
op de carnavalsavonden, maar zeker ook tijdens de 
wedstrijden en daarna gezellig frietjes eten, barbe-
cue-avonden, sinterklaasvieringen of laatste lessen 
voor de zomervakantie. We hebben ook veel mooie 
momenten en resultaten meegemaakt tijdens de 
wedstrijden. Altijd trots op al die meiden. We heb-
ben veel prijzen in de wacht gesleept, zo ook de 
Lingewaard wisseltrofee die in ons bezit is. Tijdens 
de nationale wedstrijden met de Dancing Stars 
behaalden we mooie resultaten en zaten we steeds 
in de top drie. We hebben meerdere malen mee 
gedaan aan de Europese kampioenschappen, wat 
waren dat mooie en spannende dagen. Het was wel 
ontzettend veel werk al die wedstrijden. Iedere keer 
al die decors, kleding en andere spullen meenemen. 

Maar het was de 
moeite waard.

Voor het zover 
was, moest er 
natuurlijk ieder 
jaar weer nieu-
we showkleding 
gemaakt wor-
den voor al die 
meiden. Wat 
was dat ieder 
jaar weer een 
karwei: patro-
nen zoeken, 
stoffen zoeken, 
van de ene 
naar de andere 
markt sjouwen, steeds maar zoeken naar goedkope 
stofjes,  alles knippen en dan uren, dagen en weken 
achter de naaimachine om al die pakjes te maken. 
Het was ieder jaar weer een race tegen de klok om 
het voor de openingsavond af te krijgen. Maar wat 
stonden die meisjes dan trots op het podium tijdens 
het eerste optreden.

Het was een moeilijke beslissing om The Stars nu 
los te laten, want we hebben ons met hart en ziel  
ingezet voor The Stars, maar eens moet je de knoop 
doorhakken hoe lastig het ook is. Ook wij worden 
ouder en dan wordt al dat werk soms toch te veel. 
Ik wil ook al die enthousiaste moeders bedanken 
die ons tijdens de optredens en wedstrijden gehol-
pen hebben met haren make-up en allerlei andere 
werkzaamheden voor The Stars. We hopen dat 
degene die het stokje van ons overneemt er net 
zoveel plezier en enthousiasme aan zal beleven als 
wij hebben gehad. Voor ons is het nu tijd om te gaan 
genieten van onze kinderen en kleinkinderen en 
leuke activiteiten ondernemen en samen genieten 
van onze vrije tijd.

Dinie van Gelder 
Begeleidster en naaister van The Stars

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan

Keujespraot
Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te 
staren. Een half uur lang beweegt hij zich totaal niet. 
Er komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat 
naast hem zitten. Hij pakt het glas van het manne-
tje en leegt het in één teug. De arme man barst in 
snikken uit. De trucker draait zich naar hem toe en 
zegt: “Kom op man, het was maar een geintje hoor! 
Ik bestel wel even een nieuwe voor je.”
“Nee, zegt de man,” dat is het niet. “Vandaag is de 
ergste dag uit mijn leven. Ik heb me vanmorgen  
verslapen en was daardoor te laat voor een 

belangrijke vergadering. Mijn baas werd zo kwaad, 
dat hij me op staande voet heeft ontslagen. Toen ik 
naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te 
zijn. Toen ik aangifte deed, zeiden ze op het politie-
bureau dat ze niets voor me konden doen.  
Vervolgens nam ik dus maar een taxi. Nadat ik be-
taald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat ik 
mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. 
Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan met 
mijn beste vriend. Totaal gedeprimeerd ben ik toen 
maar naar deze kroeg gegaan. En nu ik eindelijk de 
knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom 
jij binnen en drinkt mijn vergif op...”
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Heijting Angeren 
Transport en grondverzet 

Aannemer in grondwerken, weg en waterbouw. 

Zand en grind 

Sloopwerk en cultuurtechniek. 
Paddepoel 4 6687  LN Angeren 

026-3250302, heijtingangeren@hetnet.nl 
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Uutschei’je’ ! 
Waor motte’ we ’t di’ jaor over hebbe’? ‘t Is 
al moeilijk om een onderwerrep te verzinne’ 
vûr de carnavalsoptoch’,  laot staon vûr 
een stukske ien ’t Keutje.

Op één ding wil ik ers’ effe op terugkomme’. Vurig 
jaor zien we mè een heel stel, inclusief de hele raod 
van Elf  naor Gendt gewis naor de Rose’montag. Mè 
de grote BRENG bus zelfs! Da’ was ins wa’ anders 
nao 32 jaor achtermekaor naor Huusse’ op de mon-
dag. En gezellig da’ ‘t was. Een normaol putje bier 
uut een glas en gin gedouw en getrek! Op de terug-
weg mè zien alle’ wir ien de bus terug. En tot slot mè 
den eigeste bus nog effe deur naor Huusse’. De ene 
schlager naor de andere wier  gezonge’ ien de bus. 
Dus di’ jaor wir zou ik zegge’. Tege’  alle carnavallis-
te’ uut Angere’ zou ik zegge’: “Gaoj’ wir mee mè de 
bus en ge zul’ zien da’ ‘t bar gezellig wor’ “.

En verder? Ik wit ‘t niet! Ik kan alleen mar hardop 
dinke’. President Trump, verkiezinge’, Hertog Jan of 
Heineke’? Brandveiligheid ien ’t Kultuurhuus, Alco-
holgebruik onder de Angerse jongere’? Wim Brandts 
nog steeds veurzitter voetbal. Minder kiendere’ ien 
Angere’? 

Ja nog wa’!! ‘t Leste jaor Prins Dick en Prinses 
Yvonne? Scheie’ die er alwir mee uut? Tsja, de 
ambtstermijn is mar 2 jaor. Zoals ik vurig jaor al 
zei, giv’ een prinsenpaor ien de groep een enorme 
boost, dus wa’ mien betref’ had ‘t nog wel 6 jaor 
meuge’ dure’. Mar ja, of er zoveul bier ien de kelder 
van de Prins steet? Mè de Pronkzitting zien we er 
mè de groep wir effe goed tegenaon gegaon. Onze 
Frank had er wir iets mojs van gemak’ (die kjel liek 
John Lennon wel zo goed as die nummers kan 
schrieve’!). 

Nou ik zo zit nao te dinke’. Wie schei’je’ d’r eigenlijk 
nog meer mee uut ? Effe turfe’.

• Obama: Ja, hij is opgevolg’ deur die kjel mè 
die blonde kuuf. We zullen ‘em nog wel terug zien 
ien de optoch’. 
• Dinie, Laura en Johan mè The Stars!!!!!! Ja, 
ik wit nie’ wa’ erger is! Trump as president of de 
familie van Gelder die stop’ bij The Stars. Hoe motte’ 

we di’ nou oplosse’??? Dinie en Laura da’ zien The 
Stars! Wa’ die minse’ allemaol vûr deze groep geda-
on hebbe’ is mè gin pen te beschrieve’. As iemand 
di’ mot overneme’ dan mot diegene ers’ een jaor 
stage lope’. Ik zeg: “een standbeeld mot er komme’ 
vûr die minse’ en merge’ al een advertentie ien de 
Gelderlander mè de vacatures.
• Gerard Rasing zou eigenlijk al 12 jaor 
stoppe’ als veurzitter van de handbal, mar het nou 
eindelijk een goeie opvolger gevonde’. Twee zelfs!
• Hemmie Bouman. Wa’ moj’ daor nog op zeg-
ge’. Een icoon ien Angere’. Is ie eigenlijk al een keer 
Prins gewis’? Kan toch nog? Volgens mien hebbe’  
we gin leeftiedsgrens, toch? Wie wit het ie er nog 
wel zin ien. Tied het ie er nou wel vûr.
• Michiel Huberts. Na 5 seizoene’ ‘t erste van 
Angere’ getraind te hebbe’ geet Michiel ’t erge’s 
anders probiere’. Mister Angere’ kunne’ we hem wel 
nuume’. Hij hil ‘t mè de optoch’ deelnames langer 
vol. Bedankt Michiel!
• Carnavalsgroep de Bijdehandjes. Tsja, das 
toch wel hééééééél errug jammer. Zôn fantastische 
bouwploeg die in rap tempo de top van ’t wage’klas-
sement besturmde. Da’ die stoppe’ da’s vûr de An-
gerse optoch’ gin beste zaak. En dat er bij Brandts 
(Arnts) ien de schuur gin wage’ gebouwd wur’, da’ 
kan toch eigenlijk nie’! Wa’ ôk jammer is, is da’ ‘t 
illegale bouwersbal op de vrijdag bij Sjaak en Thea 
ien de kroeg nie’ mer deurgeet. Daor baal ik nog ‘t 
miste van! Mar goed, we zulle’ zien of da’ langs de 
kant staon goed bevil vûr die gaste’. Hopelijk nie’ 
en zien ze der volgend jaor gewoon wir bij. Kom op 
Bijdehandjes! Gewoon plekke’ die band!

Wie der in ieder geval nie’ mee uutschei’je’ zien de 
Flodders! We gaon gewoon op naor de 30 deelna-
mes! We gaon net zo lang deur tot de harde kern 
overblief (ja, die blage’ die we jaore’ terug op de kar 
gegoid hebbe’ die wille’ der wir af).
Iedereen wir een barre mooie carnaval gewens. 
Prins Dick en Prinses Yvonne we make’ der wir een 
mooi feest van di’ jaor! 

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

geen 18, geen alcohol

Heineken of Brand
2 kratten Heineken 24x30 cl of 

Brand 24x30 cl

2e
HALVE
PRIJS

 Jumbo Scheperkamp, Bemmel, Kloosterplaats 1

Leutsestraat 29B, 6687 LJ Angeren

Tel:06 - 19045254
Email: info@joostvangendt.nl

www.JoostvanGendt.nl
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‘T is nie, zoals ‘t liek
Ooit stond ons mooie Keujesgat bekend 
um zien veule tradizies, gebruuke’ en 
zake’. ’T begin’ mè’ keujes, vèrrekes, 
bigge’, bere’ en zoeg. Wie zich da’ nog 
allemaol in zien geheuge’ kan terughaole’, 
is een echte Angerse. Ai’j nie wit waorover 

di’ geej’ he’j ôk nooit gin keujeshok uutgemis en he’j 
ôk nooit mè keujeslucht ien de scholbanke’ hoeve’ 
te zitte’. Bij sommige kiendere’ hadde’ ze thuus ôk 
koeie’ of kiepe’. Ien de klas ko’j gewoon ruuke’ welk 
soort vee ze thuus hadde’.

Nie’ alleen vee, mar we ware’ ôk gewend um mè’ 
de zaak mee te wèrreke’. Bònne’ plukke’, piepers 
rooje’, strooj’ tusse’ de erbèze’ legge’ en andievie 

stèke’. Soms op de kouwe grond, mar ôk ien de 
kas. Ien de kas ko’j altied goed wèrreke’; je zat er 
altied dreug. As ‘t te heit wier ko’j ‘t er ôk nie’ mèr 
uuthouwe’. ’T zweit ruuselde’ dan dûr de onderbox 
hin. Toen al ha’j de wèrrekbemoej’-diens’ die zei da’j 
goed mos’ zien vûr ‘t wèrrekvollek. Um ’t wa’ draag-
lijk te houwe’ wiere’ de kasse’ gekriet. Zo ko’j toch 
deurwèrreke’ en zat je un bietje ien de schim. As ‘t 
tog te heit wier kwam je de kas efkus uut. 

Er is veul veranderd de afgelope’ jaore’. Vroeger 
wònde’ d’r minse’ mè’ name’ as de Keutel, de 
Piepert, de Mus, de Haor, de Klepperkas, de 
Kikkert. Ze hiette’ allemaol Janssen, mar je wis’  
medeen bij wie je zien mos’. En mos’ je één van de 
blage’ hebbe’ dan was het zoiets as Hans van  
Bertus van Jan van Gijs. Hoe simpel is dat toch?

Ôk is ‘t altied katsduidelijk gewis’ wie de kjèls en 
wie de vrôllie ien huus ware’. De vrôllie zurgde’ vûr 
de koffie, streke’ de was en zurgde’ da’ de blage’ un 
bietje ien ‘t gareel liepe’. 

De kjèls hadde’ ‘t zwaor druk; ze deeje’ van alles, 
dronke’ koffie en zope’ nao ‘t zwaore wèrrek un paor 
putjes bier mè’ de plaotselijke misstreujer. 

Ôk de misstreujer kom je ien ons mooie Keujesgat 
nie’ mir tege’. De mis’ mag ôk nie’ mir gestreujd 
worre’, mar wor’ mè’ een ienjectienaold ien de grond 
gespote’. Mien opa dreij zich al een tiedje um ien 
zien graf. Hij hèt nog mè’ de kruiwage’ de stront op ‘t 
land gekruijd. Piene’ kneuk hield ie er aon over.
Nou lûp Angere’ vol mè’ import. Onze eige’ jonge’ 
vertrekke’ naor de stad en wà’ kum d’r vur t’rug.  
Andere snuupkes. Ja, want bij Bertus de Mus ko’j 
nève zuut hout, trekdrop, zwart-wit-poeier ôk  
karamels kope’.

As loatbløjer zien we toch blij da’ enkele tradizies 
overeind blieve’. Sinds jaor en dag hebbe’ we de 
moiste optoch’ van de buurt. Veul minse’ uut ‘t durp 
doen er aon mee. Veul jonge’, die ooit in Angere’ 
gewiegd zien, komme’ effe kieke’ en ouwe meuk 
ophaole’ ien ‘t Durpshuus. 

Ôk wij zien wir onmundig druk gewis um er wat van 
te make’. Vurig jaor hebbe’ we vûr de darde keer 
op rij gewonne’ en meuge’ we de beker houwe’. We 
doen ons bes’ um di’ jaor as erste op de nije beker 
te komme’. Di’ jaor was het durum moeilijk um een 
goeie keuze te make’. Mar we zien duruut; we laote’ 
nog nie’ ons achterste zien, kom mar gewoon kieke’ 
op 26 fibberewaori hoe we di jaor uut de kas van 
Harry komme’.

Un Loatbløjer
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Voor al uw 
graafwerkzaamheden,

groot of klein, 

moet u bij 
Grondverzetbedrijf

Jeroen Mom zijn

Kraaienstraat 2
6687 LW Angeren

telefoon (026) 325 43 22
of (06) 5 81 30 28

Feesten en partijen
Geluidsverhuur
Disco shows
Artiesten begeleiding 

06-55345988
www.digitalisgeluid.nl

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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Carnaval in Angeren!

Zaterdag 25 februari 2017
11.11 uur Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht aan alle prinsen van de gemeente Lingewaard 
door Burgemeester Schuurmans in de Kolk te Haalderen.  
Tevens worden de Ordes van de Vlinder uitgereikt.

20.11 uur Bouwersbal in Dorpshuis te Angeren, 
muziek van Kiep Movin’.

Zondag 26 februari 2017
13.30 uur Keujesgatse optocht 
Vanaf het kermisterrein aan de Zahnstraat volgens route (zie 
pagina 49). Na afloop prijsuitreiking en gezellig feest in het 
Dorpshuis te Angeren, muziek van Vision.

Maandag 27 februari 2017
12.30 uur Rosenmontagfestival
A.K.G. de Narrenpoel en de Deurdweilers zullen deze carna-
valsmaandag vanaf 12.30 uur te vinden zijn in zaal Providentia 
te Gendt waar een Rosenmontagfestival georganiseerd wordt 
door de Gentenarren, de Narrenpoel en de Waskniepers.  
Deze dag geen activiteiten in het Dorpshuis in Angeren.  
Kaarten voor het Rosenmontagfestival zijn vooraf wel  
verkrijgbaar in onder andere het Dorpshuis te Angeren.

Dinsdag 28 februari 2017
14.30 uur Bezoek Prinsenpaar oudste en jongste
 inwoner/inwoonster van Angeren

20.11 uur Seizoensafsluiting 
Vanaf 20.11 uur is iedereen welkom in de foyer van het 
Dorpshuis te Angeren om de dolle dagen 2017 af te sluiten, 
muziek van Dubbel Live Muziek. 
Om 24.00 uur gaan de steken af. Op deze avond wordt tevens 
de Publieksprijs uitgereikt.
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Afsluiting seizoen 2015/2016
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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 in dezelfde  
 categorie 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’ huusor-
gaon stee’t Angerse carnavalsseizoen 
beschreve’. De coördinaotie en productie 
is ien hande’ van ’n redactie die bestee’ 
uut:

Johan Wagener
Mariska Wagener
Frank van Bon
Wilco Huisman

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

Tekste’, foto’s en advertenties kunne’ 
digitaol worde’ aongeleverd. (alleen 
orginele) Dit um de kwaliteit te bewake’.
Het ienlevere’ van artikele’, mèt of 
zonder foto’s, grappe’ en grolle’ kan op 
onderstaond redactieadres: 
 
Kopij adres: 
Kampsestraat 19 Angeren 
 
E-mail:  
redactie@narrenpoel.nl

<<< Huissen

<<< Huissen

<<
< B

em
mel

Doornenburg >>>

ANGEREN

Opstellen (start):
Kermisterrein aan de Zahnstraat / rechtsaf Grundel / rechtsaf Molenstraat/ 
linksaf Rosmolenstraat / linksaf Kerkstraat / linksaf Jan Joostenstraat / 
rechtsaf  Emmastraat / rechtsaf Pastoor Rutjesstraat / linksaf Iepenstraat / 
linksaf Kardinaal de Jongstraat / linksaf Emmastraat/ rechtsaf Poelsestraat/ 
linksaf Prins Bernhardstraat / linksaf Wilhelminastraat / Einde optocht en 
prijsuitreiking: Dorpshuis 

Woord van dank

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

Duisterestraat 21
 

6851 LR Huissen
026 - 7113817
info@inktvismedia.nl

 

www.inktvismedia.nl

Inktvis Media
We bieden u graag het complete pakket! 

Bij ons kunt u terecht voor:

Drukwerk:

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

Vormgeving:
trouw- en geboortekaartjes, etc.

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

Fax 026 - 3257345

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

AUTO  
RIJNHOEVE BV

Ma-vr 7.30 - 18.00 uur 
Zat.  7.30 - 15.00 uur

Maike Kapperij aan huis

06 - 24 22 69 79

Las-, Scheeps- 
en Jachtbouw 

PETERS	B.V.

G. Peters
Scherpekamp 17
6687 LP Angeren

Tel: 026 - 325 20 23
Fax:026 - 325 60 60
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Pronkzitting 2017 
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